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1. ACESSO 
 

O acesso inicial ao sistema é realizado pelo endereço eletrônico https://sistemas.df.gov.br/ppaweb 

O link irá remeter à tela abaixo, em que o usuário deve selecionar tipo de acesso: 

 

 

Usuários internos 

Usuários que são servidores ativos e possuem acesso à rede do GDF, ao e-mail institucional e ao 

SEI. 

O usuário será remetido ao “portal de serviços” e deve fazer o login com os mesmo dados (usuário, 

senha e órgão) utilizados para acessar o Sistema Eletrônico de Informação - SEI. 

Caso o usuário não possua cadastro prévio no Portal de Serviços, o sistema abrirá automaticamente 

a tela “Minhas Informações”, na qual o usuário deve preencher: Nome, E-mail principal, E-mail 

pessoal, Telefone e CPF. 

Ao salvar, o Portal apresentará tela contendo a janela PPA/WEB, na qual o usuário deverá clicar em 

“Solicitar acesso” e confirmar a solicitação. 

 

https://sistemas.df.gov.br/PPAWEB
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Usuários externos  

Demais casos em que não há acesso ao SEI:  membros do TCDF, da CLDF, do FASCAL, do BRB Crédito, 

BRB Financiamento e Investimento S/A, do BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, do 

Cartão BRB S.A., do BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A, da CEB Lajeado e da CEB Gás. 

Neste caso, o login é o CPF e a senha provisória enviada para o e-mail cadastrado. Para a troca e 

recuperação de senha, é possível solicitar pelo botão próprio. 
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ALERTA! Esclarecemos que se tratam de ambientes distintos e um usuário externo não consegue 

acessar na aba do usuário interno e vice-versa. 

Para ambos os casos, a liberação do acesso ao PPA/WEB, realizada pela equipe técnica da 

Subsecretaria de Planejamento (SUPLAN), órgão central de planejamento, é condicionada à 

prévia remessa à SUPLAN do “Formulário Unificado Cadastramento – PPA, SAG, RAT” pela UO. 
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2. ÁRVORE PRINCIPAL 
 

Na Árvore principal, estão localizadas as principais funções do PPAWEB, conforme a figura abaixo: 

 

   

 Obs. A tela refere-se ao perfil “UO” e poderá apresentar diferenças para os demais perfis. 

 

Para o cadastramento dos Atributos, deve-se utilizar o primeiro menu do lado esquerdo, 

denominado “PPA”. 

 

Após a seleção do PPA, a tela seguinte trará o detalhamento do PPA, assim como sua estrutura de 

atributos. 
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Dentro da “Árvore PPA” existem ícones de setas na cor branca, os quais permitem a expansão do 

atributo para exibição de seus “vinculados”: 
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3. PROCEDIMENTOS PADRÃO 
 

O sistema PPAWEB utiliza algumas premissas que precisam ser compreendidas pelo usuário para 

facilitar o seu uso.  

A primeira delas é a atenção quanto aos campos de preenchimento obrigatório. O asterisco 

vermelho à direita do campo (               ) o caracteriza como obrigatório.  

Por outro lado, alguns campos têm preenchimento automático pelo sistema após o processo de 

salvamento. Geralmente trata-se de códigos cujo campo é sucedido pela informação 

. 

Aliado ao menu lateral, o usuário pode se localizar dentro do sistema por meio dos breadcrumbs, 

ou trilha de migalhas de pão, que nada mais é do que o caminho trilhado para chegar à determinada 

tela: . Os passos anteriores são clicáveis, logo, no 

exemplo anterior, tanto o “Programa 6202” quanto o “Objetivo PO97” são atalhos para chegar ao 

detalhamento destes dois atributos. 

 

3.1 Perfil 
 

O sistema está preparado para lidar com distintos perfis de acesso, sendo estes: 

UO: Responsável por cadastrar a proposta da UO 

Titular – UO: Responsável por solicitar ajuste, aprovar e encaminhar a proposta final da UO, 

podendo também cadastrar.  

Consulta – UO: Tem acesso aos atributos de sua UO em qualquer status, histórico, mapeamento da 

ação e teto das ações orçamentárias da UO. Também permite visualizar os atributos das demais 

UOs que estejam no status OC – LEI. 

 OC (SUPLAN): Responsável por analisar, solicitar ajuste, homologar e consolidar a proposta de 

todas as UOs. 

Consulta Geral: Permite visualizar todos os atributos do PPA no status OC – LEI.  Destinado a órgãos 

de controle (CLDF, TCDF e CGDF). 

 

O agente de planejamento será classificado como “UO - Unidade Orçamentária” ou “Consulta – 

UO”, e o perfil “Titular - UO” destina-se aos titulares das respectivas Unidades Orçamentárias. 

Para facilitar a operacionalização de usuários que porventura atuem em mais de uma UO 

simultaneamente, no topo superior direito da tela existe uma caixa de seleção da unidade 

orçamentária desejada. 
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3.2 Funções básicas 
 

O sistema permite a inclusão em diversas telas e campos dependendo da permissão do usuário. 

Para tanto, existem botões do tipo “padrão” que sempre executarão a mesma atividade.  

É importante frisar que toda e qualquer alteração realizada no sistema só será guardada se for 

“salva” por meio do respectivo botão . 

1. O botão de adição, e suas variáveis, permite a inclusão de atributos. 

o  

o  

o  

o  

o  

o  
 

2. O botão de edição permite alterar os campos nos quais a UO tem permissão de inclusão. 

o  
3. O botão “solicitações de ajustes” mostra as solicitações de ajustes para aquele atributo, 

assim como o nome do solicitante e data. Um ícone vermelho ao lado do botão significa 

“nova solicitação de ajuste” 

o  
 

4. Botões de extração de dados em Word e Excel. Vale ressaltar que as extrações diferem não 

somente no formato, mas também no conteúdo. A extração em Word contém os principais 

campos dos atributos, ao passo que a extração em Excel contém todas as informações 

daquela categoria escolhida. 

o  
5. O botão espelho gera uma relação sintética padronizada do atributo escolhido ou do 

objetivo ou programa desejado. 

o  
6. O botão lupa traz o detalhamento do item para visualização. Esse botão permite também 

“entrar” em outros “Programas” ou “Objetivos” para visualizar o conteúdo destes. 
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o  

7. Existem, ainda, os botões  , ambos localizados à esquerda da tela, os quais 

permitem alternar entre a visualização da árvore de atributos e a lista de menus. 

8. A tramitação dos atributos ocorre entre a Unidade Orçamentária, Órgão Central e Titular 

da Unidade Orçamentária. O processo será explanado de forma detalhada posteriormente 

no manual. O “histórico de tramitação” será apresentado por meio do botão abaixo. 

o  

 

3.3 Código 
 

Os atributos meta, objetivo, indicador, ação não orçamentaria e ação orçamentária receberão 

automaticamente os códigos provisórios e, posteriormente, os definitivos, conforme o esquema 

abaixo: 
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4. TABELAS  
 

As informações referentes a “Unidades de Medida”, “Produtos” e “Regionalizações” podem ser 

consultadas no menu “tabelas”, no lado esquerdo, conforme a imagem a seguir: 

 

 

4.1 Unidades de Medida 
 

A listagem das unidades de medida pode ser encontrada no menu específico o qual apresentará a 

seguinte imagem: 
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A tabela trará o código, nome, sigla, status e permitirá maior detalhamento por meio do botão 

padrão “lupa”, quando for o caso.  

A pesquisa trará por padrão somente os itens ativos. Caso o usuário queira visualizar os itens 

inativos, basta marcar a caixa de seleção “inativas” e clicar novamente em “pesquisar”.  

O campo de pesquisa pode procurar por dados em todas as colunas disponíveis na tabela. 

 

4.2 Produtos 
Caso o usuário selecione o submenu “produtos” dentro do menu “tabela”, será direcionado para a 

tela seguinte: 

 

A tabela trará o código, nome, unidade de medida, status e permitirá o detalhamento por meio do 

botão padrão “lupa”, quando for o caso. A pesquisa trará por padrão somente os itens ativos. Caso 

o usuário queira visualizar os itens inativos, basta marcar a caixa de seleção “Inativos” e clicar 

novamente em “pesquisar”.  

A caixa de pesquisa pode procurar por dados em todas as colunas disponíveis na tabela. 

 

4.3 Regionalizações 
 

Para encontrar a listagem das regionalizações disponíveis no PPA, é necessário acessar o submenu 

“regionalizações” no menu “tabelas”: 
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A tabela trará o código, nome, sigla e permitirá o detalhamento por meio do botão padrão “lupa”. 

A pesquisa trará por padrão somente os itens ativos. Caso o usuário queira visualizar os itens 

inativos, basta marcar a caixa de seleção “Inativas” e clicar novamente em “pesquisar”.  

A caixa de pesquisa pode procurar por dados em todas as colunas disponíveis na tabela. 

A seguir demonstraremos como realizar o cadastramento de cada atributo. 
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5. CADASTRAMENTO DA PROPOSTA  
 

OBSERVAÇÃO: Os itens 1 a 10 deste manual orientam o usuário quando da elaboração 

inicial do Projeto de Lei do PPA 2020/2023. A partir da sua aprovação pela Lei n. 6.490, 

de 29 de janeiro de 2020, eventuais alterações, inclusões e exclusões devem ser 

solicitados seguindo as orientações contidas no item 11 referente a Revisão do PPA. 

Para acessar os Programas, clique no menu “PPA” e, na caixa de pesquisa, “Selecione um PPA”.  

A estrutura dos programas temáticos, do PPA 2020-2023, pode ser visualizada na figura abaixo: 

 

Os “Programas de Operações Especiais” e de “Gestão, Manutenção e Serviços ao Estados” possuem 

apenas ações orçamentárias vinculadas. 

 

A partir da inclusão do Programa, de responsabilidade do OC, o cadastro dos demais atributos pelas 

Unidades deve respeitar as permissões seguintes: 

1) Unidades Orçamentárias responsáveis por objetivos;  

2) Unidades Orçamentárias responsáveis pelos atributos dos objetivos; 

3) UOs com permissão para aderir à ação orçamentária. 

 

5.1 Unidades Orçamentárias responsáveis por objetivos 
 
As “Unidades responsáveis por objetivos” podem incluir objetivos dentro do respectivo Programa, 
além da Contextualização do Programa e da Caracterização do Objetivo.   
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Esta permissão, por si só, não autoriza a inclusão de atributos dentro do objetivo (meta, indicador, 
ação não orçamentária e ação orçamentária). 
 

 
 

 

5.1.1 Contextualização 
 

A contextualização é um campo a ser preenchido com recursos oferecido por editor de texto, 

podendo também conter figuras, tabelas e gráficos. 

 

 

Regras: 

- A UO pode inserir apenas um texto, passível de alteração até a validação pelo OC; 
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- Após esta validação, a UO só pode alterar se o OC “desvalidar" o texto; 

- Uma unidade orçamentária não poderá alterar uma caracterização cadastrada por outra, nem 

mesmo o OC; 

- A data e nome do usuário referem-se à última alteração no registro; 

- O OC, se necessário, pode excluir um texto, enquanto a UO apenas pode alterá-lo; 

- A contextualização pode ser visualizada pelas UO que participam do programa, incluídas na 

permissão “UO responsáveis por objetivos”. 

 

Consolidação do texto final 

-Com base nas informações prestadas pelas unidades, o Órgão Central irá consolidar um texto final. 

 

Comentários 

Abaixo do campo “Contextualização”, existe o campo “Comentários”, que permite às UOs 

participantes do Objetivo a inclusão de contribuições/sugestões ao texto da Contextualização e/ou 

algum outro dado relevante. 

Este campo deve ser usado quando o Objetivo for utilizado por mais de uma Unidade, de modo a 

registrar as sugestões das envolvidas. 
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Após clicar em “Enviar comentário”, estes podem ser visualizados na tela, inclusive com o nome 

do usuário e data. 

 

 

5.1.2 Objetivos 
 

Para inclusão de Objetivo, os usuários deverão clicar no botão padrão de inclusão. 

 

Após a seleção, será solicitada a inserção dos dados básicos para o cadastro do Objetivo. 



 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 
Subsecretaria de Planejamento 
 

Manual de Operação do Sistema PPAWEB 

 

20 

 

 

O campo “temporário” deve ser selecionado para o caso de atributo incluído ao longo do PPA, por 

meio de revisão, para demonstrar o período de sua vigência. No momento de elaboração, todos os 

elementos têm a duração de 4 anos e, desta forma, o campo deve ficar desmarcado. 

 

A criação de “Indicadores”, “Ações Não Orçamentárias”, “Metas” e “Ações Orçamentárias” só 

acontecerá nos próximos níveis de permissão. 

Os Objetivos existentes podem ser acessados por meio da “Árvore PPA”. 

 

5.1.3 Caracterização 
 

Uma vez salvo, será criado o Objetivo e liberada a inclusão da respectiva “Caracterização”. O usuário 

terá acesso ao campo “Comentários”, que permite às UOs a inclusão de contribuições/sugestões 

ao texto da Caracterização e/ou algum outro dado relevante, quando este envolver outras 

Unidades. 
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Regras: 

- A UO pode inserir apenas um texto, passível de alteração até a validação pelo OC; 

- Após esta validação, a UO só pode alterar se o OC “desvalidar" o texto; 

- Uma unidade orçamentária não poderá alterar uma caracterização cadastrada por outra, nem 

mesmo o OC; 

- A data e nome do usuário referem-se à última alteração no registro; 

- O OC, se necessário, pode excluir um texto, enquanto a UO só pode alterá-lo; 

- A caracterização pode ser visualizada pelas UOs que participam do objetivo, incluídas na 

permissão “UO responsáveis pelos atributos do objetivo”.  

 

Consolidação do texto final 

-Com base nas informações prestadas pelas unidades, o Órgão Central irá consolidar um texto 

final; 

- O OC deve validar os textos antes do início da consolidação para bloquear a edição pelas UOs, 

evitando divergências.  

 

5.2 Unidades Orçamentárias responsáveis pelos atributos dos objetivos 
 

O OC disponibilizará acesso às unidades responsáveis por atributos (Indicador de Resultado, Meta 

e Ação Não Orçamentária) dentro do objetivo.  
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Estas Unidades também possuem acesso à “Caracterização” e “Comentários” visto que, por 

participarem do objetivo, também podem incluir sua contribuição. Para tanto, devem proceder 

conforme orientado no item 5.1.3. 

 

5.2.1 Indicadores 
 

Os indicadores são parâmetros que permitem identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, 

a evolução de determinado aspecto proposto pelo PPA. 

 

 

Uma vez clicado no botão de “Novo Indicador”, será apresentada a tela abaixo: 

  

Em caso de marcação das caixas de seleção “Temporário” e “Possui Índice de Referência”, novos 

campos obrigatórios de preenchimento aparecerão. 

Após o preenchimento dos dados básicos, será necessário preencher os valores de “Índices 

Desejados” em pelo menos um dos anos previstos e clicar no botão “Salvar”.  
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Regras: 

- O atributo pode ser cadastrado pelo perfil Unidade Orçamentária, Titular - UO e Órgão Central; 

- Atributo obrigatório; 

- Será registrada a Unidade Orçamentária que realizou o cadastro como responsável pelo atributo; 

- Obrigatória a inclusão de pelo menos um índice desejado. 

 

Orientações de preenchimento: 

Código: provisório, gerado pelo sistema. 

Nome: Campo de texto 500 caracteres - obrigatório 

Temporário: para atributo incluído ao longo do PPA, por meio de revisão do Plano,  selecionar 

“temporário” e informar data de início e fim. Para atributo incluído à época da elaboração, deixar o 

campo desmarcado. 

Possui índice de referência: deve ser marcado para incluir a informação mais recente do indicador. 

Se não houver, deixar desmarcado. 

Índice de referência: usuário deve selecionar o caractere adequado e, no campo seguinte, o número 

do índice. Se selecionar o campo "Possui Índice de referência", passa a ser obrigatório. 

Apuração de índice de referência: Formato MM/AAAA, se selecionar o campo "Possui Índice de 

referência", passa a ser obrigatório. Sistema só aceita até o mês atual, não aceita data futura. 

Unidade de Medida: Caixa de seleção com as opções já existentes no sistema – obrigatório. 

Fonte da Informação: Campo de  texto com 100 caracteres – obrigatório. 

Periodicidade: Caixa de seleção, com as opções diário, semanal, mensal, bimestral, trimestral, 

semestral, anual, bianual – obrigatório. 

Tendência: Caixa de seleção, com as opções maior, melhor; menor, melhor – obrigatório. 

Descrição: Campo de texto com 500 caracteres – obrigatório. 

Limitações (do indicador): Campo de texto com 300 caracteres – não obrigatório. 

Metodologia de cálculo: campo de texto com 500 caracteres – obrigatório. 

 

Campos "Índices desejados” 

Usuário deve selecionar o caractere desejado e preencher o campo numérico. 
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Os anos são apresentados, conforme o período do PPA, respeitando a data de cadastramento do 

indicador.  

Se não tiver índice desejado em algum exercício, selecionar a opção “Não se aplica”. Neste caso, o 

campo fica inativo para preenchimento. 

 

5.2.2 Meta 
 

A inclusão de novas metas é realizada por meio do botão padrão de inclusão dentro da página do 

Objetivo. 

 

Uma vez acionado, será apresentada a tela seguinte solicitando os dados básicos de cadastramento 

das metas. 

 

Caso a “classificação” da Meta seja quantitativa, novos campos serão disponibilizados para maior 

detalhamento do aspecto quantitativo da Meta. 
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Regras: 

- O atributo pode ser cadastrado pelo perfil Unidade Orçamentária, Titular - UO e Órgão Central; 

- Atributo obrigatório; 

- Será registrada a Unidade Orçamentária que realizou o cadastro como responsável pelo atributo. 

E, quando incluído pelo OC, este deve selecionar a responsabilidade; 

- Cada Objetivo pode ter uma ou mais metas associadas. 

 

Orientações de preenchimento: 

Código: provisório, gerado pelo sistema. 

Nome: campo de texto com 500 caracteres – obrigatório. 

Temporário: para atributo incluído ao longo do PPA, por meio de revisão do Plano,  selecionar 

“temporário” e informar data de início e fim. Para atributo incluído à época da elaboração, deixar o 

campo desmarcado. 

Situação do Registro (Ativo / Inativo) 

Data para alcance: formato MM/AAAA, dentro do período do PPA. Caso não seja respeitado, 

sistema gera mensagem de alerta – obrigatório. 

Descrição: campo de  texto com 2.000 caracteres – obrigatório. 

Método de apuração: Campo de texto com 500 caracteres – obrigatório. 

Unidade administrativa responsável: Campo de texto com 100 caracteres – obrigatório. 

 

Classificação da Meta 

Usuário deve selecionar Meta qualitativa ou Meta quantitativa. – obrigatório. 

Se selecionar na Classificação "Meta quantitativa", aparecem os campos abaixo:  

Valor de referência: Campo numérico – não obrigatório. 

Data do valor de referência: Formato MM/AAAA - se preencher o campo "Valor de referência", 

passa a ser obrigatório. 

Produto: campo de texto com 150 caracteres – obrigatório. 

Quantidade: Campo numérico – obrigatório. 

Tendência da Meta: Caixa de seleção, com as seguintes opções: Menor, Melhor; Maior, Melhor – 

obrigatório. 
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5.2.3 Ação Não Orçamentária 
 

 

Após clicar no botão padrão de inclusão, demonstrado acima no canto superior esquerdo, a tela 

seguinte mostrará o seguinte formulário: 

 

Caso a caixa de seleção do item “Temporário” seja marcada, serão habilitados os campos para 

inserção de “Data de Início” e “Data Fim” conforme demonstrado abaixo: 

 

 

Concluída a operação, o botão de inclusão aparecerá no canto superior direito da tela ( ), 

como forma de facilitar a inclusão seriada de “Ações Não Orçamentárias”. 

 

Regras: 

- O atributo pode ser cadastrado pelo perfil Unidade Orçamentária, Titular - UO e Órgão Central; 

- Atributo opcional; 
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Será registrada a Unidade Orçamentária que realizou o cadastro como responsável pelo atributo. 

E, quando incluído pelo OC, este atribuirá a responsabilidade a uma UO. 

 

Orientações de preenchimento: 

Código: provisório, gerado pelo sistema. 

Nome: campo de texto com 500 caracteres – obrigatório. 

Data para alcance: formato MM/AAAA, dentro do período do PPA. Caso não seja respeitado, 

sistema gera mensagem de alerta – obrigatório. 

Temporário: informar data de início e fim, se selecionar “temporário”, dentro do período do PPA. 

Descrição: campo de texto com 2.000 caracteres – obrigatório. 

Situação do registro (ativo/ inativo) 

Produto: campo de texto com 150 caracteres – opcional. 
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6. AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

As ações existentes no SIGGO legado são cadastradas no primeiro momento pelo OC e 

disponibilizadas em rol de ações para adesão pelas Unidades Orçamentárias. 

Caso não exista determinada ação, a UO poderá propor para análise e homologação do OC, 

conforme será demonstrado em item específico. 

 

6.1 Adesão à Ação Orçamentária 
 

A adesão se dá por meio do botão padrão de “adesão” ( ). 

 

Selecionado o botão de adesão, o usuário será levado a uma listagem de ações disponíveis, sendo 

possível realizar a pesquisa por meio do código ou nome. O detalhamento de cada ação pode ser 

visualizado por meio do botão padrão da “lupa”. 

 

Regras: 

- Só é possível aderir a ação cujo status seja “OC - homologado”, inclusive com o código definitivo 

estabelecido; 

- No caso de ser necessária a criação de ação nova, o usuário deve propor a sua criação antes; 

- Uma ação pode estar vinculada a mais de 1 objetivo, mas os mapeamentos são individualizados. 
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Ao clicar no botão “Aderir” de uma determinada Ação Orçamentária, o usuário será direcionado à 

tela de “Mapeamento da Ação Orçamentária” a seguir: 

 

 

Ação Orçamentária 

Os campos superiores sob o título “ação orçamentária” são os dados básicos da ação, incluídos no 

momento de seu registro, iguais para todas as UO que utilizarem a ação.  

Não são passíveis de alteração neste momento, somente na tela do cadastro. Para tanto, é 

necessário consenso entre todas as Unidades que utilizam da ação e só pode ser feito pelo OC. 

 

Mapeamento da Ação Orçamentária 

Referem-se aos dados mapeados pela Unidade para utilização e individualização da ação à sua 

necessidade. 

 

Orientações de preenchimento  

Unidade administrativa responsável: Campo de texto com 100 caracteres – obrigatório. 

Base legal: Campo de texto com 100 caracteres – opcional. 

Regionalização: usuário deve escolher a regionalização – obrigatório. 

Data início e Data fim: referente a utilização da ação – obrigatório.  
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Finalidade: Campo de texto com 2000 caracteres – obrigatório. 

Detalhamento da execução da ação: usuário deve escolher entre Convênio, Descentralização ou 

Outros, especificando no campo próprio. 

Apos o preenchimento, o usuário deve clicar em SALVAR. 

 

No caso de “Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado” e “Programa de Operações 

Especiais”, só haverá esta fase. 

 

6.2 Proposição de ação orçamentária  
 

A proposta de ação deve ser feita na tabela “ações orçamentárias” para compor um banco geral de 

ação. Não faz parte de um PPA específico, sendo passível de ser utilizado ou não por alguma 

Unidade. 

 

 

Regras: 

- Os códigos das ações são definidos pelo tipo de ação, respeitando o Manual de Planejamento e 

Orçamento - MPO: 

- projeto: o primeiro dígito do código, obrigatoriamente, será ímpar, com exceção do nº 9. 

- atividade: o primeiro dígito do código, obrigatoriamente, será par. 

- operações especiais: o primeiro dígito do código, obrigatoriamente, será o número 9. 

- ação privativa do Órgão Central: uso exclusivo da SUPLAN. 

- O OC é responsável por analisar a ação, que possui o mesmo trâmite dos demais atributos; 

- A Unidade só consegue fazer a adesão à ação homologada pelo OC, após o recebimento do código 

definitivo. 
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Orientações de preenchimento: 

Código: provisório, gerado pelo sistema. 

Temporário: informar data de início e fim, se selecionar “temporário”, dentro do período do PPA. 

Implementação: selecionar entre “direta e/ ou delegação” e “transferência a ente e/ ou entidade 

privada”. Se clicar em ?, o sistema mostra a definição de cada tipo – obrigatório.  

Tipo de ação - Seleção entre as seguintes opções: Projeto; Atividade; Privativo do Órgão Central; 

Operações Especiais – obrigatório. 

Classificação -  Unidade deve selecionar “orçamentária”. 

Justificativa: Destinado a informar a motivação da criação da ação. Pode ser citada a base legal que 

deu origem. Campo de texto com 300 caracteres – opcional. 

Nome - Campo de texto com 150 caracteres – obrigatório. 

Descrição - Campo de texto com 2000 caracteres (corresponde ao campo finalidade no SIGGO) – 

obrigatório. 

Produto/ unidade de medida: O campo produto/ unidade é único, com as duas informações 

definidas nas tabelas. Caso a Unidade precise de alguma combinação nova, deve solicitar ao órgão 

central. 

Proponente da Ação: identificar UO que demandou a sua inclusão. Não há UO responsável , no 

sentido de exclusividade, visto que diversas Unidades podem utilizar a ação. 

Quando a ação é incluída por UO, o campo fica automaticamente preenchido com seu código de 

lotação. 

A UO pode consultar as ações que propôs por meio da marcação da caixa de seleção “Ações 

propostas pela Unidade” 
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7. TRAMITAÇÃO 
 

O processo de tramitação da proposta do PPA 2020-2023 passa pela análise de vários atores que 

participam do ciclo de elaboração.  

Os atributos podem ser tramitados na tela de cadastro, individualmente, e na tela “Tramitação”, 

individualmente ou em lote. 

A ideia da tramitação individual é que os atributos possam ser analisados caso a caso, à medida que 

forem elaborados, para que uma questão pontual não impacte o andamento do processo. 

No entanto, o envio da proposta final da Unidade pelo Titular ao OC deve ser, em regra, em lote, 

de forma que o OC possa entender o encadeamento lógico.  

O objetivo só faz sentido quando visto como um todo. 

A cada etapa da tramitação, chamada de “momento”, é atribuído um nome, além de uma posição 

da localização do atributo, ou seja, para identificar com quem está o atributo. As possibilidades 

serão descritas conforme a seguir: 

com quem o atributo está (OC/ UO/ TITULAR) + situação da proposta 

 

Sendo, OC (Órgão Central), UO (Unidade Orçamentária) e TITULAR (titular da unidade 

orçamentária).  

 

A situação da proposta, por sua vez, se enquadra dentre os seguintes status: 

UO – EM ELABORAÇÃO 

 

Status inicial do atributo incluído pelo usuário - UO. 
 

OC – EM ELABORAÇÃO 

 

Status inicial da proposta cadastrada com usuário - OC.  

TITULAR – EM ELABORAÇÃO Status inicial do atributo incluído pelo usuário – TITULAR - UO. 
 

OC – PROPOSTA 

 

Indica que o atributo está no OC para análise e verificação do 
atendimento aos critérios definidos. 

UO – AJUSTE 

 

Indica que o atributo foi devolvido (pelo titular ou OC) para o usuário 
UO para ajuste em algum dos campos. 

OC – PROPOSTA AJUSTADA Indica que o atributo, objeto de ajuste, foi devolvido para OC com os 
devidas ajustes. 

UO – ANALISADO 

 

Indica que o atributo encaminhado para análise do OC foi devolvido 
para atender aos critérios solicitados naquele momento e devolvido 
para a UO.  

TITULAR – PARA 

APROVAÇÃO 

Indica que a proposta está com o titular da UO para aprovação. 
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TITULAR - APROVADO 

Indica que a proposta foi aprovada pelo titular, restando ser 
encaminhada para o OC no momento adequado. 
Em regra, o titular deve aprovar os atributos individualmente, mas 
encaminhar o lote para OC após análise do seu conteúdo e coerência 
como um todo. 

OC – APROVADO PELO 

TITULAR 

Indica que a proposta aprovada pelo titular foi enviada para o OC para 
homologação. Esta proposta é passível de solicitação de ajuste ou 
homologação. 

OC - HOMOLOGADO 

 

Indica que a proposta foi homologada pelo OC, restando ser 
encaminhada para o PL para consolidação e envio à CLDF. 

OC - PROJETO DE LEI 

 

Status final que indica a proposta final a ser encaminhada para a 
CLDF. 

OC – CAPTURADO 

 

Situação especial em que a proposta da Unidade (UO/ Titular) é 
capturado para o OC para eventual ajuste e/ ou tramitação. 

 

Toda esta movimentação pelos diferentes “momentos“ pode ser realizada atributo a atributo, por 

meio dos botões de tramitação disponíveis dentro de cada atributo, conforme imagem a seguir: 

 

Nestas situações, os botões aparecerão de acordo com o “momento“ no qual o atributo está. 

Os atributos tramitam de um status para outro por meio das funções: 

Para Análise   UO encaminha para OC  analisar 

Solicitar Ajuste   Titular - UO ou OC devolve para UO ajustar 

Concluir Análise  OC devolve proposta analisada para UO 

Para Aprovação   UO encaminha para Titular - UO aprovar a proposta 

Aprovar   Titular - UO aprova proposta da Unidade 

Encaminhar   Titular - UO encaminha proposta aprovada para OC 

Homologar    OC homologa proposta final recebida do Titular - UO 

Para Projeto de Lei   OC envia para PL proposta homologada para consolidação 

Capturar  OC captura proposta da UO ou Titular - UO  (em qualquer status – 
USO EXCLUSIVO) 
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A outra possibilidade é a visualização dos atributos de acordo com o “momento“ no qual se 

encontram, realizada por meio do menu “Tramitação“. 

 

 

 

Nesta tela o usuário deve elencar quais filtros deseja utilizar de forma a encontrar os atributos os 

quais deseja tramitar conjuntamente. 

 

7.1 Momentos da tramitação 
 

A tramitação do PPA está organizada em 3 momentos: 

1º - Análise da Proposta da UO pelo OC (facultativo) 

2º - Aprovação e Encaminhamento da proposta da Unidade pelo Titular 

3º - Homologação e Consolidação do projeto de lei pelo OC 

 

De forma sucinta, segue resumo da tramitação: 

• Todo ajuste retorna para a UO (seja solicitado pelo OC ou pelo Titular) 

• A proposta pode ser ajustada em qualquer fase, até ser transformada em Lei; 

• UO Só tem duas opções:  

• PARA ANÁLISE --------------------OC (PROPOSTA/PROPOSTA AJUSTADA) 

• PARA APROVAÇÃO---------------TITULAR (TITULAR PARA APROVAÇÃO) 

• TITULAR - UO Só tem duas opções:  

• SOLICITAR AJUSTE---------------UO AJUSTE 

• APROVAR/ ENCAMINHAR-----OC APROVADO PELO TITULAR 
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7.1.1 Momento 1 – Análise da proposta da UO pelo OC 
 

Neste momento, os usuários podem encaminhar os atributos cadastrados para análise do OC para 

que este possa verificar previamente se os requisitos necessários foram preenchidos. 

Esta análise é preliminar e pode ser revista a qualquer momento, dado que o atributo só tem 

sentido quando visto em conjunto com os demais componentes do objetivo e programa. 

Não constitui um procedimento obrigatório, mas é importante para que a proposta final seja 

enviada o mais correta e coerente possível. 

 

 

 

7.1.2 Momento 2 - Aprovação/ encaminhamento da proposta da Unidade pelo titular  
 

Nesta etapa, o Titular da Unidade deve aprovar e, em seguida, encaminhar a proposta final para o 

OC. A proposta elaborada pelos usuários da Unidade Orçamentária é tramitada para o titular, que 

pode aprovar e encaminhar para o OC ou devolver ao agente da UO para ajuste. 
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7.1.3 Momento 3 - Homologação/ consolidação das propostas das unidades pelo OC  
 

De posse das propostas das Unidades, o OC pode homologar a proposta e enviar para consolidação 

posterior do projeto de lei ou devolver para ajuste pela UO. 

O OC pode ainda, se necessário, fazer ajustes diretamente no sistema. Recomenda-se, no entanto, 

que isso seja feito somente em último caso para que não haja comprometimento da integridade do 

que foi enviado pela Unidade. 
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7.2 Regras de tramitação 
 

Regras para encaminhar atributo para validação do OC: 

1. Em todos os atributos (OBJETIVO, META, INDICADOR DE RESULTADO, AÇÃO NÃO 

ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA) terá, para o perfil de unidade orçamentária, um 

botão de encaminhar atributo para análise do órgão central. 

2. A Unidade Orçamentária pode encaminhar um atributo isoladamente ou em lote. 

3. Ao clicar no botão “para análise”, o status será alterado seguindo a seguinte regra: 

3.1. Se o status do atributo for "UO - EM ELABORAÇÃO" o sistema atualizará o status para "OC 

- PROPOSTA". 

3.2. Se o status do atributo for "UO - AJUSTADO" o sistema atualizará o status para "OC - 

PROPOSTA AJUSTADA". 

4. Após o clique anterior, o sistema guardará os registros dos atributos em seus devidos 

históricos. 

5. Enquanto o(s) atributo(s) estiverem com o status de "OC - PROPOSTA" ou "OC - PROPOSTA 

AJUSTADA”, as Unidades Orçamentárias podem visualizar, porém não podem atualizar o(s) 

registro(s), ou seja, os botões de salvar ficarão desabilitados. 

 

Regras para solicitação de ajuste da proposta encaminhada pela UO 

1. Em todos os atributos (OBJETIVO, META, INDICADOR DE RESULTADO, AÇÃO NÃO 

ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA) haverá, para o perfil de órgão central, um botão de 

solicitar ajuste dos atributos para a unidade orçamentária. 

2. Quando os atributos estiverem com os status "OC - PROPOSTA" ou "OC - PROPOSTA 

AJUSTADA", será habilitado para o órgão central o botão de "solicitar ajuste". 

3. Ao clicar no botão de solicitar ajuste, abrirá uma caixa de texto para o usuário informar os 

ajustes necessários. Após salvar o comentário, o sistema guardará o histórico das solicitações 

de ajustes. 

4. Após o procedimento anterior, o status do(s) atributo(s) será atualizado para "UO - AJUSTE". 

5. Após o procedimento anterior, o sistema guardará novamente os registros dos atributos em 

seus devidos históricos. 
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Regras para analisar as propostas de cada unidade orçamentária 

1. Em todos os atributos (OBJETIVO, META, INDICADOR DE RESULTADO, AÇÃO NÃO 

ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA) haverá, para o perfil de órgão central, um botão 

para concluir a análise dos atributos que foram encaminhados pelas unidades. 

2. Quando o (s) atributo (s) estiverem com os status "OC - PROPOSTA" ou "OC - PROPOSTA 

AJUSTADA”, será habilitado para o órgão central o botão de "concluir análise". 

3. O órgão central pode concluir análise de cada atributo isoladamente ou em lote. 

4. Ao clicar na opção de concluir a análise, o status do (s) atributo (s) será alterado para "UO-

ANALISADO". 

5. Após o procedimento anterior, o botão de solicitar ajuste e de concluir análise serão 

desabilitados. 

6. O sistema guardará novamente os registros dos atributos em seus devidos históricos. 

7. O órgão central continuará visualizando todas os atributos. 

 

Regras para a UO encaminhar a proposta para aprovação do Titular - UO 

1. Em todos os atributos (OBJETIVO, META, INDICADOR DE RESULTADO, AÇÃO NÃO 

ORÇAMENTÁRIA, AÇÃO ORÇAMENTÁRIA) haverá, para o perfil de unidade orçamentária, 

um botão de “Aprovar” para o Titular - UO. 

2. A Unidade Orçamentária pode encaminhar um atributo isoladamente ou em lote. 

3. Ao clicar no botão de encaminhar, o status da proposta será alterado para “TITULAR - PARA 

APROVAÇÃO". 

4. Após o clique anterior o sistema guardará os registros dos atributos em seus devidos 

históricos. 

5. Enquanto os atributos estiverem com o status de "TITULAR- PARA APROVAÇÃO”, as 

Unidades Orçamentárias podem visualizar, porém não podem atualizar os registros, ou 

seja, os botões de salvar ficarão desabilitados.  

 

Regras para solicitação de ajuste pelo Titular - UO para a UO 

1. Quando os atributos estiverem com os status ""TITULAR- PARA APROVAÇÃO”, será 

habilitado para o titular o botão de "solicitar ajuste". 

2. Ao clicar no botão de solicitar ajuste, abrirá uma caixa de texto para o titular informar os 

ajustes necessários. Após salvar o comentário, o sistema guardará o histórico das 

solicitações de ajustes. 
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3. Após o procedimento anterior o status dos atributos serão atualizados para "UO-AJUSTE". 

4. Após o procedimento anterior o sistema guardará novamente os registros dos atributos em 

seus devidos históricos. 

 

Regras para ajustar as propostas solicitadas pelo órgão central e pelo Titular - UO 

1. Após o órgão central ou Titular - UO solicitarem um ajuste e o status estiver em "UO-AJUSTE", 

os atributos ficarão disponíveis novamente para as unidades orçamentárias editarem. 

2. Após qualquer alteração do status anterior o sistema guardará novamente os registros dos 

atributos em seus devidos históricos. 

 

Regras para o Titular - UO aprovar a proposta da UO 

1. Quando os atributos estiverem com os status "TITULAR-PARA APROVAÇÃO”, será 
habilitado para o titular o botão de “Aprovar". 

2. Ao clicar no botão de aprovar a proposta, o status dos atributos será atualizado para 
"TITULAR-APROVADO". 

3. O titular pode aprovar cada atributo isoladamente ou em lote. 

4. Após o procedimento anterior, o sistema guardará novamente os registros dos atributos 
em seus devidos históricos. 

 

Regras para o OC homologar a proposta aprovada pelo titular 

1. Quando os atributos estiverem com o status “TITULAR-APROVADO", o botão de 
"homologar" ficará disponível para o órgão central. 

2. O órgão central pode homologar cada atributo isoladamente ou homologar os atributos 
em lote. 

3. Ao clicar na opção de homologar, o status dos atributos será alterado para "OC - 
HOMOLOGADO". 

4. O sistema guardará novamente os registros dos atributos em seus devidos históricos. 

 

Regras para o OC  solicitar ajuste da proposta aprovada pelo Titular - UO 

1. Quando os atributos estiverem com o statu “TITULAR-APROVADO", será habilitado para o 
órgão central o botão de "solicitar ajuste". 

2. Ao clicar no botão de solicitar ajuste, abrirá uma caixa de texto para o usuário informar os 
ajustes necessários. Após salvar o comentário, o sistema guardará o histórico das 
solicitações de ajustes. 
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3. Após o procedimento anterior, o status do (s) atributo (s) será atualizado para "UO - 
AJUSTE". 

4. O sistema guardará novamente os registros dos atributos em seus devidos históricos. 

 

Regras para o OC definir os atributos que formarão o Projeto de Lei do PPA 

 

1. Após a homologação dos atributos, o órgão central irá definir a lei com os atributos do 
PPA.  

2. Quando os atributos estiverem com o status “OC - HOMOLOGADO”, o botão "Para Projeto 
de Lei" ficará disponível para o órgão central. 

3. O órgão central pode colocar na lei cada atributo isoladamente ou em lote. 

4. Ao clicar na opção, o status dos atributos será alterado para "OC - PROJETO DE LEI". 

5. O sistema guardará novamente os registros dos atributos em seus devidos históricos. 

 

7.3 Visualização de histórico de tramitação 
 

Para visualizar o histórico de tramitação, primeiro selecione o atributo desejado – por exemplo, 

objetivo de um programa – e, em seguida, basta selecionar o ícone “visualizar histórico de 

tramitação” localizado do lado direito da tela na parte superior, conforme figura abaixo: 

 

Em seguida, surgirá a tela do histórico de tramitações: 
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Desta forma, é possível visualizar como estava a proposta em cada versão da tramitação. 

7.4 Visualização de histórico de solicitação de ajuste 
 

Para visualizar o histórico de solicitação de ajuste, selecione o atributo desejado, por exemplo, meta 

de um objetivo e, em seguida, basta selecionar o ícone “solicitações de ajuste”, conforme figura 

abaixo: 

 

 

Desta forma, é possível visualizar todos as demandas de ajustes solicitadas para determinado 

atributo, bem como seu solicitante e data. 

 

  



 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 
Subsecretaria de Planejamento 
 

Manual de Operação do Sistema PPAWEB 

 

42 

 

8. INATIVAÇÃO/ ATIVAÇÃO DE ATRIBUTO 
 

Regras: 

- No caso de a Unidade cadastrar indevidamente um atributo ou desejar excluí-lo da proposta, é 

possível inativá-lo, desde que o atributo esteja com a unidade; 

- E, se necessário, é possível torná-lo ativo novamente; 

- Cada UO só pode ativar/ inativar atributos sob sua responsabilidade; 

- No caso de inativação de Objetivo, a Unidade deve inativar os atributos ativos vinculados 

primeiramente. 

 

Orientações: 

Para inativar um atributo, basta selecionar o item desejado e, em seguida, selecionar o botão 

inativo e clicar em “Salvar”. 

Veja o exemplo abaixo: 

 

 

 

Para reativar, entre no menu “Tramitação”, selecione “PPA 2020-2023”, o atributo desejado,  

marque o botão inativo                          e, em seguida,                    . 

Desta forma, serão apresentados os atributos inativos que se enquadram na pesquisa. O usuário  

deve localizar o atributo desejado, clicar em                   para entrar no cadastro. 
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Dentro do cadastro do atributo, basta desmarcar o botão                                         e, em seguida, clicar 

em SALVAR. Desta forma, o atributo ficará ativo novamente. 
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9. INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
 

O sistema possui um item denominado “Informações gerenciais”, de uso exclusivo do OC, destinado 

a acrescentar informações importantes sobre os atributos, como ligação a determinado Objetivo 

do Desenvolvimento Sustentável – ODS, Agendas Transversais, Prioridades, vínculo entre atributos, 

entre outros. Esses dados são importantes para cruzamento de dados e extração de relatórios. 

As Unidades serão consultadas, em momento oportuno, quanto à melhor classificação dos 

atributos. Importante destacar que os itens não fazem parte da lei, são dados gerenciais e podem 

ser alterados pelo OC sempre que necessário.  

Posteriormente, as unidades terão acesso por meio de relatórios. 
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10. DISTRIBUIÇÃO DOS TETOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

Após a distribuição dos tetos orçamentários pelo OC, as unidades orçamentárias poderão alocar os 

valores disponíveis às ações orçamentárias mapeadas na fase qualitativa.  

Para tanto, deve-se observar TODAS as seguintes condições para a UO ter acesso à  distribuição dos 

recursos no PPA WEB: 

 Estar no período da janela de trabalho cadastrada pelo OC; 

 Nível 3 - adesão a ação orçamentária – autorizado para a Unidade; 

 Mapeamento da ação no momento da UO (status: UO ou Titular – UO). 

 

O módulo quantitativo acompanha o status da fase qualitativa de cada ação/ mapeamento, 

lembrando que as tramitações são independentes. 

Exemplos:  

Programa 8202 – ação 8517 – regionalização 99 – status: UO - Em elaboração    

               Somente usuário com perfil “UO” edita  

Programa 8202 – ação 8504 – regionalização 99 - status: TITULAR - Para aprovação  

Somente usuário com perfil “Titular” edita  

Programa 8202 – ação 8504 – regionalização 99 - status: OC - Proposta  

Somente usuário com perfil “OC” edita  
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O fluxo pode ser visualizado no desenho abaixo: 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO TETO 

O teto está dividido por fonte e tipo de gasto. 

Por fonte, entende-se “TESOURO” ou “OUTRAS FONTES”.  

Enquadram-se em Outras Fontes:  

 FCDF  - Fundo Constitucional do DF (segurança, saúde e educação); 

 Investimento das estatais; 

 Operação de crédito; 

 Convênio. 
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No PPA WEB, os tipos de gastos são divididos em PESSOAL; DEMAIS DESPESAS CORRENTES; e 

DESPESAS DE CAPITAL.  

Os tipos de gastos tratam-se apenas de uma agregação dos grupos de natureza de despesa, 

conforme tabela abaixo: 

GRUPO NATUREZA DE DESPESA TIPO DE GASTO 

1 – Pessoal e encargos sociais Pessoal 

 

2 – Juros e Encargos da Dívida Demais Despesas Correntes 

 3 – Outras despesas correntes 

4 – Investimentos  
Despesas de Capital 

 
5 – Inversões Financeiras 

6 – Amortização da Dívida 
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Existem apenas algumas ações adequadas a gastos com pessoal – grupo 1, cujo rol segue: 

8502 - administração de pessoal - apenas grupo 1 

9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - grupo 1 e 3  

9004 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL - apenas grupo 1 

9035 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI 

DISTRITAL Nº 701/94 - apenas grupo 1 

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - apenas grupo 1 

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - apenas grupo 1 

9064 - APORTE ANTECIPADO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA DF - PREVICOM - 

apenas grupo 1 

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - apenas grupo 3 

9099 - REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - apenas grupo 1 

9100 - NOMEAÇÕES DECORRENTES DE CONCURSOS PÚBLICOS - apenas grupo 1 

 

Todas as demais ações estão inabilitadas para esse tipo de gasto, de maneira que a unidade não 

conseguirá alocar valores para esse grupo.  

A unidade pode consultar se determinada ação está habilitada a determinado “tipo de gasto” no  

campo TIPO DE GASTO , na aba “AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS”, acessando o cadastro de cada ação. 
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Em resumo, a alocação se dará da seguinte maneira: 
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IMPORTANTE!! 

PARA O EXERCÍCIO DE 2020, CONSIDERANDO QUE AS FONTES DE RECEITAS DO PPA E DA LOA SÃO 

AS MESMAS, AS AÇÕES QUE ESTIVEREM NOS DOIS DOCUMENTOS PPA E LOA DEVERÃO TER OS 

MESMOS VALORES ALOCADOS, INCLUSIVE PELO FATO DE QUE OS DOIS INSTRUMENTOS SERÃO 

ENTREGUES À CLDF NA MESMA DATA. 

OU SEJA, A UNIDADE DEVE CADASTRAR OS MESMOS VALORES E QUANTIDADE PARA CADA 

LANÇAMENTO PROGRAMA/ AÇÃO/ REGIONALIZAÇÃO, NO QUE FOR COMUM AOS DOIS 

INSTRUMENTOS.  

SE HOUVER AJUSTE EM UM, ATÉ O TÉRMINO DO PERÍODO DA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

(PPA E LOA), DEVE SER ATUALIZADO NO OUTRO. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DO TETO ENTRE AS AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

De posse dessas informações, a unidade deve acessar a tela Distribuição do Teto entre as Ações 

Orçamentárias, seguindo o caminho a seguir:  

 

  

 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE COMPÕEM O PPA: 

Refere-se ao campo esquerdo da tela,  destinada às ações enquadradas no: 

 Orçamento fiscal 

 Orçamento da seguridade social 

 Orçamento de investimento (estatais) 
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Na parte superior da tela Distribuição do Teto entre as Ações Orçamentárias, consta o teto da 

unidade por categoria econômica (Despesas Corrente e Despesas de Capital) para cada ano do 

PPA. Com base nesse valor, a unidade deve alocar os recursos entre as ações, respeitado o tipo de 

gasto e a fonte. 

Abaixo deste quadro segue a relação das ações mapeadas pela unidade para cada exercício do 

PPA 2020-2023. A distribuição desses recursos consome o teto da UO naquele ano, categoria 

econômica e tipo de gasto. 

 

REGRAS: 

 A unidade deve clicar em Salvar antes de prosseguir para próxima ação, de maneira que 

o saldo disponível seja corretamente recalculado; 

 O sistema emite um alerta se a unidade extrapolar o valor disponível, e a operação não é 

concluída; 

 Somente ações orçamentárias com valor alocado naquele exercício são carregadas para 

a LOA e/ ou para o anexo III do PPA; 

 Caso a UO não deseje mais aquela ação em determinado exercício, deve alterar a data de 

início e/ ou data fim (no MAPEAMENTO da ação). Desta forma, a ação não aparece no exercício 

para alocação de recursos;  

 Se a UO não desejar mais a ação em nenhum dos 4 anos, deve INATIVAR todo o 

mapeamento;  

 O campo quantidade é de preenchimento obrigatório (diferente de “zero”), e demonstra 

o quanto a unidade se propõe a entregar do produto associado àquela ação. 
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Exemplos: 
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Alerta do sistema quando a Unidade extrapola o saldo disponivel 
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AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO COMPÕEM O PPA 

Refere-se ao orçamento de dispêndio (ação do tipo “atividade”) das estatais, a seguir listadas: 

 

Exemplo: 
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Para os demais casos (ações que compõem o PPA), esta aba aparece em branco: 

 

 

OUTRAS FORMAS DE ACESSO O MÓDULO QUANTITATIVO 

A unidade também pode acessar o menu quantitativo de outras formas, selecionando diretamente 

cada ação, confomre exemplos abaixo.  

-Diretamente na árvore 
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- Pelo rol das ações vinculadas ao objetivo 

 

 

 

 

A diferença é que, para esses casos, será aberta a tela de distribuição exclusivamente para aquela 

ação. 
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HISTÓRICO DA ALOCAÇÃO DO TETO 

Para todos os casos, é possível consultar as versões anteriores da alocação dos recursos por ação 

orçamentária, conforme tela exemplificativa: 
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11. REVISÃO  
 

A revisão do plano plurianual, prevista no art. 15 e seguintes da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 

2020, tem como finalidade adequar o planejamento durante o período de vigência quadrienal da 

lei.  

11.1 O que pode ser alterado por meio da revisão do PPA 
O PPA poderá sofrer quatro tipos de revisão, seja para 1) incluir; 2) excluir; 3) alterar; e/ou 4) mover 

objetivos entre programas ou atributos entre objetivos.  

Vamos entender melhor cada um desses tipos de revisão. 

1. É possível propor a inclusão de: 

1.1 objetivo, meta, indicador e ação não orçamentária; 

1.2 ação orçamentária nova 

1.3 ação orçamentária existente em outro programa; 

1.4 ação orçamentária existente em outro objetivo; 

1.5 ação orçamentária existente em outro exercício; 

1.6 ação orçamentária existente em outra regionalização.  

 

2. É possível propor a exclusão de objetivo, meta, indicador, ação não orçamentária ou ação 

orçamentária; 

 

3. É possível propor a alteração: 

3.1 dos campos do objetivo, meta, indicador, ação não orçamentária e ação orçamentária; 

3.2 do texto da contextualização do programa e da caracterização do objetivo; 

3.3 da UO responsável, desde que a nova Unidade responsável esteja de acordo; 

3.4 da regionalização; 

3.5 da meta física e financeira da ação orçamentária; 

 

4. É possível solicitar que um atributo seja movido para se vincular a: 

4.1 outro objetivo; 

4.2 outro programa.  

Para todos os casos acima, a demanda deve ser solicitada pela Unidade responsável pelo atributo 

e/ ou com seu “de acordo”, acompanhada das devidas justificativas.  

 

11.2 Instrumentos normativos de revisão do PPA 
 

A formalização da revisão do PPA pode se dar mediante lei ou decreto exarado pelo Governador do 

Distrito Federal a depender do tipo de revisão.  

No caso de inclusão ou exclusão de programa, inclusão de ação orçamentária que não conste no 

PPA e exclusão de ação orçamentária, o instrumento normativo adequado para proceder à revisão 

é projeto de lei específico, conforme o artigo 16 da Lei nº 6.490/2020. 
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A inclusão de ação orçamentária no PPA também poderá ocorrer por meio de crédito especial que 

altere a Lei Orçamentária Anual. 

Por sua vez, o Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar, mediante decreto, os 

Objetivos constantes do PPA, bem como os atributos a ele vinculados, com exceção das ações 

orçamentárias.  

A identificação será feita no sistema PPA-WEB indicando a norma correspondente para a revisão 

conforme a revisão proposta. 

 

11.3 Solicitação de revisão pelo PPA WEB 
 

A solicitação de revisão do PPA será formalizada via sistema PPA-WEB pela unidade orçamentária 

responsável pelo atributo e/ ou com seu “de acordo”, acompanhada das devidas justificativas e, 

excepcionalmente, pelo OC - órgão central, para os seguintes itens: 

 Programa 

 Objetivo 

 Indicador 

 Meta 

 Ação Não Orçamentária 

 

EXCEÇÃO AO USO DO SISTEMA PPA-WEB: 

AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: a criação de nova ação orçamentária ou a adesão à ação orçamentária 

já existente será formalizada via SEI. O procedimento deverá ser realizado pela unidade 

orçamentária na forma das instruções constantes do link 

https://static.fazenda.df.gov.br//arquivos/seplag/PlanoPlurianualPPA/ADESAOORCAMENTARIA.p

df , ou acessando o site da Secretaria de Economia do Distrito Federal 

(https://www.site.fazenda.df.gov.br/) > Gestão > Gestão do Orçamento > Planejamento 

Governamental > Plano Plurianual – PPA > Documento: PPA 2020-2023 - Adesão à Ação 

Orçamentária e Criação de Nova Ação Orçamentária.  

 

O manual será atualizado quando a versão do sistema estiver disponível para receber as 

demandas referentes a revisão de ação orçamentária. 

 

Para solicitar a revisão, na tela do Programa, Objetivo ou de qualquer dos atributos que a UO seja 

responsável, deverá ser utilizado o botão                              , seguindo as orientações abaixo. 

Após a formalização da proposta de revisão, o Usuário deve observar as regras da tramitação 

elencadas no item 11.5 Trâmite da Revisão do PPA. 

 

https://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/seplag/PlanoPlurianualPPA/ADESAOORCAMENTARIA.pdf
https://static.fazenda.df.gov.br/arquivos/seplag/PlanoPlurianualPPA/ADESAOORCAMENTARIA.pdf
https://www.site.fazenda.df.gov.br/
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11.3.1 Revisão de Programa 
 

No caso de revisão de programa, a unidade orçamentária poderá solicitar a alteração de sua  

contextualização.  

Para solicitar a alteração da contextualização do programa, clique no menu PPA, selecione o 

Programa que deseja alterar e clique  no botão                           , conforme indicado abaixo: 

 

Na tela seguinte, clique no botão                             :  

 

Ao selecionar o botão                            será exibida uma tela para que o usuário selecione o “Tipo de 

Revisão” desejado, ou seja, se pretende: a) Incluir; ou b) Alterar.  

Selecione a opção “Alterar”. Aparecerá, então, uma nova barra de seleção para que seja assinalado 

o “Tipo de Alteração”. O usuário deverá selecionar a opção “Contextualização”. Em seguida, será 

exibida uma caixa de edição de texto: 
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Preencha o novo texto na caixa correspondente e clique em “Salvar Contextualização”. Em seguida, 

preencha a justificativa, ou seja, a razão pela qual pretende alterar a Contextualização daquele 

determinado programa. Clique em “Salvar Revisão”.  

Feito isso, o usuário poderá tramitar o processo para análise do órgão central ou para aprovação 

do titular da unidade orçamentária. 

 

11.3.2 Revisão de Objetivo 
 

O usuário poderá solicitar a revisão de um objetivo seja para: a) incluir objetivo; b) excluir objetivo; 

c) alterar objetivo; ou d) mover objetivo para outro programa.  

O procedimento de inclusão de um objetivo é feito por meio do programa ao qual se deseja vinculá-

lo. 

Já para excluir, alterar ou mover um objetivo, o usuário deverá acessar o botão de “Revisão”                     

dentro do próprio objetivo, conforme as orientações abaixo:  

a) Incluir Objetivo 

 

Para solicitar a inclusão de um objetivo, clique no menu PPA e  selecione o Programa no qual deseja 

que o novo objetivo esteja inserido e clique no botão                            : 
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Na tela seguinte, clique no botão                             :  

 

 

Ao selecionar o botão                            será exibida uma tela para que o usuário selecione o “Tipo de 

Revisão” desejado, ou seja, se pretende: a) Incluir; ou b) Alterar.  

Selecione a opção “Incluir”. Aparecerá, então, uma nova barra de seleção para que seja assinalado 

o “Tipo de Inclusão”. O usuário deverá selecionar a opção “Objetivo”.  

Em seguida, o usuário deverá preencher a tela seguinte com o Nome, o Público Beneficiário e a 

Descrição do novo objetivo. Por se tratar de revisão do PPA, provavelmente o objetivo que está 

sendo criado será “temporário”, pois não foi iniciado com os demais objetivos quando da 

elaboração inicial do PPA. Por essa razão, o usuário também deverá assinalar a opção “Temporário” 

e indicar a data de início e de fim daquele objetivo:  
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Preenchidos todos os dados, clique no botão “Salvar Objetivo”. Em seguida, será exibida uma nova 

tela para que o usuário inclua a caracterização do novo objetivo, tal como quando da elaboração 

inicial do PPA, bem como uma justificativa, ou seja, a razão por estar sendo solicitada a inclusão de 

um novo objetivo mediante a revisão do PPA. Preenchidos estes campos, clique em “Salvar 

Revisão”.  

Feito isso, o usuário poderá tramitar o processo para análise do órgão central ou para aprovação 

do titular da unidade orçamentária. 

b) Excluir Objetivo 
 

A exclusão de um objetivo ocorre no âmbito do próprio objetivo que se pretende excluir. Clique no 

menu PPA, selecione o objetivo que pretende excluir e clique no botão                             . Na tela 

seguinte, clique no botão                            .   

Será então exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de revisão desejado, ou seja, se 

pretende: a) Incluir; b) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover.  

 Selecione a opção “Excluir”. Na sequência, será exibida uma tela para que o usuário descreva a 

“Justificativa”, isto é, a razão por estar solicitando a exclusão daquele objetivo do PPA.  

Preenchido o campo de justificativa, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o 

processo para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária. 

É preciso observar que a exclusão do objetivo implicará na exclusão dos atributos vinculados. Caso 

haja atributo de outra Unidade no objetivo, é preciso haver um acordo prévio. 

c) Alterar Objetivo 
 

A alteração de um objetivo também se dá no âmbito do próprio objetivo. Clique no menu PPA, 

selecione o objetivo que pretende alterar e clique no botão                              . Na tela seguinte,  

clique no  botão                           .                              
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Será então exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de revisão desejado, ou seja, se 

pretende: a) Incluir; b) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover.  

Selecionada a opção “Alterar”, aparecerá uma nova barra de seleção para que seja assinalado o 

“Tipo de Alteração”, ou seja, se o usuário pretende alterar os campos do objetivo, sua 

caracterização ou a UO Responsável.  

 Alteração dos Campos do objetivo: 

Selecionada a opção “Campos”, será exibida uma tela para que seja informada a “Descrição da 

Alteração” e a “Justificativa”, isto é, a razão de o usuário pretender alterar aquele determinado 

objetivo.  

Os campos do objetivo são: Nome, Público Beneficiário e Descrição. 

Os campos do objetivo, propriamente ditos, serão alterados apenas pelo órgão central quando da 

aprovação da norma de revisão.  

Preenchidas as informações, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o processo 

para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária. 

 Alteração da Caracterização: 

Selecionada a opção “Caracterização”, será exibida uma caixa de edição de texto: 

 
Preencha o novo texto na caixa correspondente e clique em “Salvar Caracterização”. Em seguida, 

preencha a justificativa, ou seja, a razão pela qual se pretende alterar a Caracterização daquele 

determinado objetivo. Clique em “Salvar Revisão”.  

Feito isso, o usuário poderá tramitar o processo para análise do órgão central ou para aprovação 

do titular da unidade orçamentária. 

 Alteração da UO Responsável: 
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Selecionada a opção “UO Responsável”, será exibida uma caixa de seleção para que seja indicada a  

nova UO a qual se pretende atribuir aquele determinado objetivo, bem como uma caixa de texto 

livre para a inserção da “Justificativa”, isto é, a razão de o usuário pretender alterar a UO 

responsável pelo objetivo.  

 

Na justificativa deverá ser informado o número do Processo SEI e do documento assinado pelo 

titular da nova unidade orçamentária concordando em responsabilizar-se pelo objetivo do PPA, 

tramitado para SUPLAN/SEORC/SEEC para que o órgão central de planejamento tome 

conhecimento do aludido documento.  

Sem a concordância formal da nova Unidade, a proposta será desconsiderada. 

Preenchidas as informações, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o processo 

para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária, isto é, o titular 

que atualmente é responsável pelo objetivo.  

 

d) Mover Objetivo 

 

O usuário também pode solicitar que o objetivo que estava vinculado a um programa passe a estar 

vinculado a um outro programa por meio da função “Mover”.  

Alertamos que a mudança de programa afetará todos os atributos vinculados, inclusive as ações 

orçamentárias e, para este caso, será necessário rever os programas de trabalho no PPA e na LOA. 

Caso haja atributo de outra Unidade no objetivo, é preciso haver um acordo prévio.  

Clique no menu “PPA” e selecione o objetivo que pretende mover. Clique no botão                            .  

Na tela seguinte, clique no  botão                           .                              
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Será então exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de revisão desejado, ou seja, se 

pretende: a) Incluir; b) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover.  

Selecionada a opção “Mover”, aparecerá uma nova barra de seleção denominada “Mover para:”:  

 

O usuário deverá selecionar o novo programa que pretende vincular aquele objetivo.  

Será, então, exibida uma caixa de texto de “Justificativa”, isto é, a razão de o usuário pretender 

mover o objetivo de um programa para outro.   

Preenchido esse campo, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o processo 

para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária. 

 

11.3.3 Revisão de Atributos vinculados ao Objetivo 
 

O usuário também poderá solicitar a revisão de um atributo vinculado ao objetivo (meta, indicador, 

ação não orçamentária e ação orçamentária1), seja para: a) Incluir; b) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover 

atributo para outro objetivo. 

O procedimento de inclusão de um atributo é feito por meio do objetivo ao qual se deseja vinculá-

lo.  

Já para excluir, alterar ou mover um atributo, o usuário deverá acessar o botão “Revisão”                            

dentro do próprio atributo.  

                                                            
1 Lembramos que, no momento, o sistema PPA-WEB não está preparado para a revisão de ação orçamentária, 
conforme informado no item 11.3 deste manual. A criação de nova ação orçamentária ou a adesão à ação 
orçamentária já existente será formalizada via SEI, na forma das instruções constantes do site da Secretaria 
de Economia do Distrito Federal.  
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Abaixo, detalharemos o “passo a passo” para facilitar a solicitação do usuário.   

           

a) Incluir atributo em objetivo 

 

Para incluir um atributo em determinado objetivo, clique no menu “PPA” e selecione o objetivo no 

qual pretende incluir um atributo: 

 

 

Na tela do Objetivo selecionado, clique no botão “Revisão”: 
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Na tela seguinte, clique no botão                             :  

 

Ao selecionar o botão                            será exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de 

revisão desejado, ou seja, se pretende: a) Incluir; b) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover. 

Selecionada a opção “Incluir” aparecerá uma nova barra de seleção para que seja assinalado o “Tipo 

de Inclusão”. O usuário deverá indicar se deseja propor a inclusão de uma Meta, Indicador ou Ação 

Não Orçamentária.  

Reforçamos que a Ação Orçamentária deve ser solicitada por meio de processo no SEI, conforme 

exposto no item 11.3. 

 

 



 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 
Subsecretaria de Planejamento 
 

Manual de Operação do Sistema PPAWEB 

 

70 

 

Selecionado o tipo de atributo que se deseja incluir mediante revisão, será exibida a tela para que 

o usuário preencha os campos relativos àquele atributo, da mesma forma como ocorreu na 

elaboração inicial do PPA.  

Por se tratar de revisão do PPA, provavelmente o novo atributo que está sendo criado será 

“temporário”, pois não foi iniciado com os demais atributos quando da elaboração inicial do PPA. 

Por essa razão, o usuário também deverá assinalar a opção “Temporário” e indicar a data de início 

e de fim daquele determinado atributo.  

Preenchidos todos os dados, clique no botão “Salvar”. Em seguida, será exibida uma nova tela para 

que o usuário inclua a justificativa, ou seja, a razão por estar sendo solicitada a inclusão de um novo 

atributo mediante a revisão do PPA. Preenchidos estes campos, clique em “Salvar Revisão”.  

Feito isso, o usuário poderá tramitar o processo para análise do órgão central ou para aprovação 

do titular da unidade orçamentária. 

 

b) Excluir atributo vinculado a Objetivo 

 

O usuário deverá selecionar, dentro do objetivo, o atributo que pretende selecionar a exclusão:  

 

Dentro do atributo do objetivo que pretende excluir, clique no botão                             . Na tela 

seguinte, clique no botão                            .   

Será então exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de revisão desejado, ou seja, se 

pretende: a) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover.  

 Selecione a opção “Excluir”. Na sequência, será exibida uma tela para que o usuário descreva a 

“Justificativa”, isto é, a razão por estar solicitando a exclusão daquele atributo do objetivo do PPA.  

Preenchido o campo de justificativa, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o 

processo para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária. 
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c) Alterar atributo  

 

A alteração de um atributo do objetivo também se dá no âmbito do próprio atributo. Clique no 

menu PPA, selecione o atributo que pretende alterar e clique no botão                             . Na tela 

seguinte,  clique no  botão                           .                              

Será então exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de revisão desejado, ou seja, se 

pretende: a) Excluir; b) Alterar; ou c) Mover.  

Selecionada a opção “Alterar”, aparecerá uma nova barra de seleção para que seja assinalado o 

“Tipo de Alteração”, ou seja, se o usuário pretende alterar os “campos” do atributo ou a “UO 

Responsável”: 

 Alteração dos Campos do Atributo: 

Selecionada a opção “Campos”, será exibida uma tela para que seja informada a “Descrição da 

Alteração” e a “Justificativa”, isto é, a razão de o usuário pretender alterar aquele determinado 

atributo.  

O usuário não terá acesso a edição dos campos diretamente. Desta forma, a Unidade deverá 

descrever o que deseja alterar, especificando o campo e o novo texto. 

Exemplos: 

Alterar o nome da meta para X; 

Alterar o índice desejado do indicador do ano 2021 de X para Y; 

Alterar o método de apuração para X. 

Preenchidas as informações, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o processo 

para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária. 

 Alteração da UO Responsável: 

Selecionada a opção “UO Responsável”, será exibida uma caixa de seleção para que seja indicada a  

nova UO a qual se pretende atribuir aquele determinado atributo, bem como uma caixa de texto 

livre para a inserção  da “Justificativa”, isto é, a razão de o usuário pretender alterar a UO 

responsável pelo atributo do objetivo.  
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Na justificativa deverá ser informado o número do Processo SEI e do documento assinado pelo 

titular da nova unidade orçamentária concordando em responsabilizar-se pelo atributo do PPA, 

tramitado para SUPLAN/SEORC/SEEC para que o órgão central de planejamento tome 

conhecimento do aludido documento.  

Sem a concordância formal da nova Unidade, a proposta será desconsiderada. 

Preenchidas as informações, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o processo 

para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária, isto é, o titular 

que atualmente é responsável pelo atributo.  

d) Mover atributo do objetivo 

 

O usuário também pode solicitar que o atributo que está vinculado a um objetivo passe a estar 

vinculado a um outro objetivo por meio da função “Mover”.  

O usuário deverá selecionar, dentro do objetivo, o atributo que pretende mover:  
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Dentro do atributo do objetivo que pretende mover, clique no botão                             . Na tela 

seguinte, clique no botão                            .   

Será então exibida uma tela para que o usuário selecione o tipo de revisão desejado, ou seja, se 

pretende: a) Excluir; c) Alterar; ou d) Mover.  

Selecionada a opção “Mover”, aparecerá uma nova barra de seleção denominada “Mover para:”:  

 

 

O usuário deverá selecionar o objetivo ao qual pretende vincular aquele atributo. Atentar para o 

fato de que a  relação contém todos os objetivos, inclusive de outros programas. 

Será, então, exibida uma caixa de texto de “Justificativa”, isto é, a razão de o usuário pretender 

mover o atributo de um objetivo para outro.   
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Preenchido esse campo, o usuário deverá clicar no botão “Salvar Revisão” e tramitar o processo 

para análise do órgão central ou para aprovação do titular da unidade orçamentária. 

 

11.4 Visualização das Propostas de Revisão 
 

É possível que a unidade orçamentária visualize todas as propostas de revisão a ela relacionadas, 

seja quando é a própria unidade quem solicita a revisão ou quando a iniciativa de revisão advém 

do órgão central. 

O sistema permite quatro tipos de consulta: a) Visualização geral; b) Visualização por programa; c) 

Visualização por objetivo; e d) Visualização por atributo do objetivo.  

 

11.4.1 Visualização geral 
 

Para visualizar todas as propostas de revisão relacionadas à unidade, o usuário deverá clicar na 

opção “PPA” no menu lateral esquerdo e selecionar o PPA que deseja consultar na barra de 

pesquisa central. Será aberta a seguinte tela: 

  

Em seguida, o usuário deverá clicar no botão “Revisão”, indicado acima pela seta vermelha, e será 

exibida a tela com todas as propostas de revisão relacionadas à determinada UO: 
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Note que a pesquisa poderá ser feita mediante os filtros: a) Código ou Nome; b) Tipo Revisão 

(Incluir; Excluir; Alterar; ou Mover); c) Status; d) Norma; e) Programa; e/ou f) Unidade 

Orçamentária.  

A pesquisa também permite selecionar a opção “Inativo” para serem mostrados os atributos de 

revisão nesta qualidade.  

O resultado da pesquisa poderá ser exibido de três modos: via sistema, clicando no botão         ; em 

PDF, clicando no botão                 ; ou em Excel, selecionando o botão                   .              

 

11.4.2 Visualização por programa 
 

A despeito de no item anterior, Visualização geral, ser possível que a unidade visualize apenas as 

propostas de revisão no âmbito de determinado programa, por meio do filtro Programa, existe uma 

outra forma de consultar as propostas de revisão por programa.  

Clique na opção “PPA” no menu lateral esquerdo e selecione o PPA que deseja consultar na barra 

de pesquisa central. Será aberta a seguinte tela: 
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Em seguida, utilize a barra de rolagem para encontrar o programa que pretende consultar e clique 

sobre ele, tal como indicado acima pela seta vermelha. Será exibida a tela com informações do 

programa e com o botão                            , conforme indicado abaixo:  

 

Ao clicar no botão                            , aparecerão todas as propostas de revisão já realizadas dentro 

daquele Programa: 
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Caso o usuário queira visualizar as propostas de revisão inativas no âmbito daquele programa, 

deverá assinalar o ícone “Propostas inativas” destacado acima.  

Para visualizar cada proposta, clique no botão           . 

 

11.4.3 Visualização por objetivo 
 

O usuário também poderá visualizar apenas as propostas de revisão no âmbito de determinado 

objetivo.   

Para tanto, clique na opção “PPA” no menu lateral esquerdo e selecione o PPA que deseja consultar 

na barra de pesquisa central. Será aberta a seguinte tela: 
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Em seguida, utilize a barra de rolagem para encontrar o objetivo que pretende consultar e clique 

sobre ele, tal como indicado acima pela seta vermelha. Será exibida a tela com informações do 

objetivo e com o botão                            , conforme indicado abaixo:  

 

Ao clicar no botão                            , aparecerão todas as propostas de revisão já realizadas dentro 

daquele Objetivo:  

 

Caso o usuário queira visualizar as propostas de revisão inativas no âmbito daquele Objetivo, 

deverá assinalar o ícone “Propostas inativas” destacado acima.  

Para visualizar cada proposta, clique no botão           . 
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11.4.4 Visualização por atributo do objetivo 
 

É possível, ainda, que o usuário visualize apenas as propostas de revisão no âmbito de cada atributo 

do objetivo especificamente, isto é, as propostas de revisão em cada indicador, meta ou ação não 

orçamentária.    

Clique na opção “PPA” no menu lateral esquerdo e selecione o PPA que deseja consultar na barra 

de pesquisa central. Será aberta a seguinte tela: 

 

Em seguida, utilize a barra de rolagem para encontrar o atributo do objetivo que pretende consultar 

e clique sobre ele, tal como indicado acima pela seta vermelha. Será exibida a tela com informações 

do atributo do objetivo e com o botão                            , conforme indicado abaixo:  
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Ao clicar no botão                            , aparecerão todas as propostas de revisão já realizadas dentro 

daquele atributo do objetivo:  

 

Caso o usuário queira visualizar as propostas de revisão inativas no âmbito daquele atributo do 

objetivo, deverá assinalar o ícone “Propostas inativas” destacado acima.  

Para visualizar cada proposta, clique no botão           . 

 

11.5 Trâmite da revisão do PPA 
 

O processo de tramitação da revisão do PPA 2020-2023 passa pela análise de vários atores que 

participam do ciclo de elaboração, quais sejam: unidade orçamentária, titular da unidade 

orçamentária e órgão central.  

O trâmite de revisão se dá individualmente, isto é, atributo por atributo, diferentemente da 

elaboração inicial do PPA, que também permite a tramitação em lote.  

A ideia da tramitação individual é que os atributos possam ser analisados caso a caso, à medida que 

forem elaborados, para que uma questão pontual não impacte o andamento do processo. 

A cada etapa da tramitação, chamada de “momento”, é atribuído um ator, para identificar com 

quem o atributo está, acrescido do termo (R), para identificar que se trata do processo de Revisão, 

além do momento, da situação em que se encontra a proposta. As possibilidades serão descritas 

conforme a seguir: 

ator com quem o atributo está (UO/ TITULAR/OC) + (R) + situação da proposta 

 

Sendo UO (Unidade Orçamentária), TITULAR (titular da unidade orçamentária) e OC (Órgão 

Central). 
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A situação da proposta, por sua vez, se enquadra dentre os seguintes status: 

 

UO – (R) EM ELABORAÇÃO 

 

Status inicial do atributo incluído pelo usuário UO. 
 

OC – (R) EM ELABORAÇÃO 

 

Status inicial da proposta cadastrada pelo usuário OC.  

TITULAR – (R) EM ELABORAÇÃO 
Status inicial da proposta incluída pelo usuário 
TITULAR. 
 

OC – (R) PROPOSTA 

 

Indica que o atributo está no OC para análise e 
verificação do atendimento aos critérios definidos. 

UO – (R) AJUSTE 

 

Indica que o atributo foi devolvido (pelo titular ou OC) 
ao usuário UO para ajuste em algum dos campos. 

OC – (R) PROPOSTA AJUSTADA Indica que o atributo, objeto de ajuste, foi devolvido 
para o OC com os devidos ajustes. 

UO – (R)  ANALISADO 

 

Indica que o atributo encaminhado para análise do 
OC atendeu os critérios solicitados naquele momento 
e foi devolvido para a UO.  

TITULAR – (R) PARA APROVAÇÃO Indica que a proposta está com o titular da UO para 
aprovação. 

TITULAR - (R) APROVADO 
Indica que a proposta foi aprovada pelo titular, 
restando ser encaminhada para o OC no momento 
adequado. 

OC – (R) APROVADO PELO TITULAR 
Indica que a proposta aprovada pelo titular foi 
enviada para o OC para homologação. Esta proposta 
é passível de solicitação de ajuste ou homologação. 

OC - (R) HOMOLOGADO 

 

Indica que a proposta foi homologada pelo OC, 
restando ser encaminhada por meio de PL para 
consolidação e envio à CLDF ou decreto do Chefe do 
Poder Executivo.  

OC - (R) PROJETO DE LEI/ DECRETO 

 

Indica a proposta final a ser encaminhada para a CLDF 
ou para o Chefe do Poder Executivo.  

OC – (R)  CAPTURADO 

 

Situação especial em que a proposta da Unidade (UO/ 
Titular) é capturada pelo OC para eventual ajuste e/ 
ou tramitação. 

OC - (R) LEI/ DECRETO Lei de revisão ou decreto aprovados. 

 

Toda esta movimentação pelos diferentes “momentos“ é realizada, atributo a atributo, por meio 

dos botões de tramitação disponíveis dentro de cada atributo, conforme imagem a seguir: 
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Nestas situações, os botões aparecerão de acordo com o “momento“ no qual o atributo está. 

Os atributos tramitam de um status para outro por meio das funções: 

(R) Para Análise   UO encaminha para OC analisar 

(R) Solicitar Ajuste  TITULAR ou OC devolve para UO ajustar 

(R) Concluir Análise  OC devolve proposta analisada para UO 

(R) Para Aprovação   UO encaminha para TITULAR aprovar a proposta 

(R) Aprovar   TITULAR aprova proposta da Unidade 

(R) Encaminhar   TITULAR encaminha proposta aprovada para OC 

(R) Homologar    OC homologa proposta final recebida do TITULAR 

(R) Para Projeto de Lei/ Decreto               OC envia para PL proposta homologada para consolidação 

(R) Capturar  OC captura proposta da UO ou TITULAR  (em qualquer status – 
USO EXCLUSIVO) 

(R) Para Lei/ Decreto   OC envia quando norma respectiva for aprovada  

 

É possível a visualização dos atributos de acordo com o “momento“ no qual se encontram, por meio 

do botão                  que aparece ao clicar na opção “PPA” no menu lateral esquerdo, conforme 

indicado no item 11.4.1 deste Manual. 

Um dos filtros de pesquisa é o “Status“, que equivale à situação da proposta, ao momento.  

 

11.5.1 Momentos e regras da tramitação 
 

Na revisão do PPA, os momentos e as regras da tramitação são semelhantes aos da elaboração 

inicial do PPA, constantes dos itens 7.1 e 7.2 deste manual, com a ressalva que no processo de 

revisão não há tramitação em lote, mas apenas de cada atributo isoladamente.  
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11.5.2 Visualização do histórico de tramitação e do histórico de solicitação de ajuste 
 

Para visualizar o histórico da tramitação, bem como o histórico de solicitação de ajuste, no processo 

de revisão, siga as orientações constantes dos itens 7.3 e 7.4 deste manual.   
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12. MONITORAMENTO 
 

O monitoramento do plano plurianual, previsto no art. 10 e seguintes da Lei nº 6.490, de 29 de 

janeiro de 2020, é a atividade estruturada com base na implementação de Programas e orientada 

para o alcance dos Objetivos da Administração Pública distrital. 

Realizado concomitantemente à execução do PPA, permite o acompanhamento da gestão, a 

verificação do alcance dos indicadores e das metas a fim de corrigir eventuais gargalos que estejam 

inviabilizando ou reduzindo os resultados das políticas públicas propostas pelas unidades 

orçamentárias quando da elaboração do plano plurianual.  

12.1 Atributos objeto de monitoramento 
 

A critério do órgão central de planejamento, pode ser realizado o monitoramento de indicadores e 

metas que possuem o status de Lei. Nota-se que as ações orçamentárias e no orçamentárias não 

são objeto de monitoramento direto do PPA. Segundo a metodologia adotada, conforme item 7.3.3 

das “Orientações para o Plano Plurianual 2020/2023”:  

Para cada Meta proposta, a Unidade deverá indicar pelo menos uma entrega em bens e serviços, 

ou seja, os resultados que se pretende alcançar estão diretamente vinculados à execução de 

determinadas ações orçamentárias e/ ou não orçamentárias elencadas no Plano. 

Desta forma, no caso das ações orçamentárias e não orçamentárias, a contribuição se dará por 

meio do monitoramento das metas às quais foram vinculadas, bem como pelos resultados dos 

objetivos. 

Com relação aos objetivos dos programas, estes serão objeto de avaliação anual, na qual devem 

ser considerados os resultados dos atributos, bem como demais ações por parte das Unidades que 

contribuam para os resultados alcançados.  

A periodicidade do monitoramento é definida pela SUPLAN, que abrirá o sistema para que as 

unidades informem acerca dos resultados alcançados nas metas e indicadores, podendo ocorrer 

mais de uma vez ao longo do exercício.  

Esclarece-se que, para o exercício de 2020, o monitoramento será anual, compreendendo o 

período de 01/2020 a 12/2020. 

O monitoramento do PPA será realizado via sistema PPA-WEB pela Unidade orçamentária e, 

excepcionalmente, pelo órgão central, com o preenchimento do alcance dos resultados até a data 

indicada no período do monitoramento. 

 

12.2 Visualização dos atributos a serem monitorados sob responsabilidade da 

Unidade Orçamentária 
 

A unidade orçamentária poderá consultar os atributos sob a sua responsabilidade que estão sendo 

monitorados de duas formas: a) menu Tramitação; ou b) consulta por objetivo.  

NOVO 
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12.2.1 Consulta dos monitoramentos a serem preenchidos pelo menu Tramitação 
 

A vantagem de se consultar os atributos sob a responsabilidade da UO que são objeto de 

monitoramento por meio do menu “Tramitação” é a possibilidade de visualizar, de forma global, 

todos os atributos que a UO precisa preencher, em todos os objetivos.  

Para efetuar essa consulta, clique no menu “Tramitação” na barra lateral esquerda e selecione a 

opção “Monitoramento”. Será exibida a seguinte tela: 

  

Na aba “Monitoramentos a serem preenchidos” estão elencados os atributos sob responsabilidade 

da Unidade Orçamentária, de qualquer objetivo, cujos status estão destinados para preenchimento 

de informações pela UO. 

Para preencher os resultados alcançados, selecione atributo por atributo, por meio do botão             , 

destacado acima de verde, seguindo as orientações do item 12.3 deste manual. 

Outra maneira de consultar esta mesma tela de tramitação é clicando no menu “PPA” na barra 

lateral esquerda e, em seguida, no botão                             :  
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Na tela seguinte constará o botão “Tramitação do Monitoramento”, conforme a imagem a seguir, 

o qual exibe as mesmas funcionalidades apresentadas acima.  

 
  

12.2.2 Consulta por objetivo 
 

Neste caso é necessário consultar objetivo por objetivo para ver se existem atributos sob 

reponsabilidade da UO a serem monitorados, diferentemente da consulta por tramitação, que 

permite uma visualização global de todos os atributos da UO, independente do objetivo.    

Para efetuar essa consulta, clique no menu PPA na barra lateral esquerda. Será exibida a seguinte 

tela: 
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Ao clicar no botão                               indicado acima, será exibida uma tela com todos os objetivos 

que possuem atributos a serem monitorados, sob a responsabilidade, ou não, da UO: 

  

Clique no botão            para visualizar todos os monitoramentos relacionados àquele objetivo.  
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O “Código Monitoramento” está estruturado em Identificação do Objetivo – Número do 

Monitoramento – Exercício.  

É exibido também o período a que se refere determinado monitoramento, com indicação da data 

de início e de fim. 

No exemplo acima, o Código O151-1-2020 significa que aquele é o primeiro monitoramento do 

exercício de 2020 do objetivo 151, cujo período a ser acompanhado inicia-se em 01/2020 e encerra-

se em 12/2020, conforme destacado de vermelho.  

Ao se clicar no botão           é possível visualizar todos os atributos objeto deste monitoramento, sob 

a responsabilidade da UO, no âmbito daquele objetivo: 
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No exemplo acima, cujo perfil de acesso é da UO 14.101 – SEAGRI, verificamos que existem os 

atributos IN107 e M109, sob a responsabilidade da UO 14.101, a serem monitorados no Objetivo 

151 no período de 01/2020 a 12/2020. 

Os itens marcados com o símbolo       indicam os atributos selecionados pelo OC para compor o 

monitoramento, podendo a seleção variar a cada período. Para 2020, todas as metas e indicadores 

foram selecionados. 

Para preencher os resultados alcançados, selecione atributo por atributo, por meio do botão             , 

destacado acima de verde, seguindo as orientações do item 12.3 deste manual. 

Também é possível fazer a consulta de atributos monitorados por objetivo, clicando em “PPA” no 

menu lateral esquerdo e selecionando um objetivo na barra de rolagem destacada de vermelho: 

 

Na tela do Objetivo, aparecerá o botão                              , conforme destacado na imagem a seguir, 

o qual exibe as mesmas funcionalidades apresentadas acima.  
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12.3 Procedimento do monitoramento 
 

Após realizar a consulta dos atributos sob responsabilidade da UO a serem monitorados, seja por 

meio da consulta pelo menu “Tramitação” ou seja por objetivo, conforme demonstrado no item 

12.2 deste manual, para preencher os resultados alcançados, selecione atributo por atributo, por 

meio do botão             , destacado abaixo de verde: 

 

Consulta pelo menu “Tramitação” dos atributos sob responsabilidade da UO a serem monitorados (item 
12.2.1 deste manual) 
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Consulta por objetivo dos atributos sob responsabilidade da UO a serem monitorados (item 12.2.2 deste 
manual) 
 

Ao abrir um atributo, será exibida uma tela com todas as informações daquele atributo, e, na 

sequência, deverão ser preenchidas pela UO as informações solicitadas, conforme exemplos a 

seguir: 

12.3.1 Monitoramento de Indicador 
 

Ao clicar no botão           de um indicador será exibida a seguinte tela: 
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Rolando a página, serão apresentados os dados gerenciais do indicador, os índices desejados e, em 

seguida, os campos, de preenchimento obrigatório, em que a unidade informará o “índice 

alcançado” no ano, a “situação do atributo”, a “razão da situação do atributo” e as “informações 

complementares”, conforme a imagem a seguir:   

 

Em relação ao Índice Alcançado, somente estará disponível para edição a caixa de valor 

correspondente ao ano que está sendo monitorado. No exemplo acima, se o período monitorado 

é de 01/2020 a 12/2020, somente o ano de 2020 poderá ter valor informado.  

No caso de indicadores, a Situação do Atributo poderá ser:  

a) Indicador com índice alcançado;  

b) Indicador sem índice alcançado; ou  

c) Atributo não apurado.  

Ao selecionar uma das opções da situação do atributo, o usuário deverá informar uma das Razões 

da Situação do Atributo.  

A fim de simplificar a visualização das opções de Situações do Atributo dos indicadores e as 

respectivas Razões da Situação do Atributo, apresentamos o quadro a seguir: 

Situação do atributo Razão da situação do atributo 

Atributo não apurado Não se aplica 

Indicador com índice alcançado Não se aplica 

 
 
 
Indicador sem índice alcançado 

Administrativa 

Orçamentária 

Técnica 

Financeira 

Política 

Jurídica 

Fenômenos naturais 

Outros 

 



 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 
Subsecretaria de Planejamento 
 

Manual de Operação do Sistema PPAWEB 

 

93 

 

As razões da situação do atributo serão escolhidas considerando os seguintes critérios: 

Razão da situação do 
atributo 

Critério para aplicação 

Não se aplica Destina-se aos seguintes casos: atributo não apurado e indicador cujo índice tenha sido 
alcançado no ano. 

Administrativa Recursos humanos, burocracia, recursos materiais, capacitação, licitação, procedimentos 
internos, cronograma. 

Orçamentária Teto orçamentário insuficiente, sem ação orçamentária prevista na LOA. 

Técnica Pendência de parecer técnico de outra unidade/órgão. 

Financeira Sem disponibilidade financeira. 

Política O atributo não mais atende à estratégia da Unidade. 

Jurídica Suspensão de contrato, embargo, decisão judicial.  

Fenômenos naturais Desastres naturais, variações climáticas, chuvas que impactem a realização. 

Outros Demais razões que não se enquadrem nas opções listadas. 

 

No campo de texto livre denominado Informações Complementares, a unidade deverá expor os 

demais elementos que entender pertinentes relacionados ao alcance, ou não, do índice, 

respeitando o limite de 15000 caracteres, o que representa, no Word, cerca de 15 linhas, fonte 12. 

Preenchidos todos os campos, o usuário deverá clicar no botão                ao final da página e, em 

seguida, tramitar o processo para análise do órgão central por meio do botão                              localizado 

no canto superior direito. 

 

12.3.2 Monitoramento de Meta  
 

Ao clicar no botão           de uma meta será exibida a seguinte tela: 

 

Observe que haverá uma barra indicativa dos atributos vinculados à meta ora monitorada, 

conforme destacado acima. Para visualizar os atributos vinculados, clique no botão            e aparecerá 

a relação das ações orçamentárias e/ ou não orçamentárias indicadas como relevantes para o 

atingimento da meta em questão:   
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Rolando a página, serão apresentados os dados gerenciais da meta, e, em seguida, os campos, de 

preenchimento obrigatório, em que a unidade informará:  

a) a quantidade alcançada, no caso de metas quantitativas;  

b) a situação do atributo;  

c) a razão da situação do atributo; e  

d) as informações complementares. 

 

O campo Quantidade só aparecerá no caso das metas quantitativas, para que a unidade informe a 

quantidade alcançada na meta ora monitorada. No caso das metas qualitativas, não há que 

informar quantidade.     

Nas metas, a Situação do Atributo poderá ser:  

a) Meta em andamento conforme o previsto;  

b) Meta em andamento em desconformidade com o previsto;  

c) Meta não iniciada;  

d) Meta concluída; ou  

e) Atributo não apurado.  

Ao selecionar uma das opções da situação do atributo, o usuário deverá informar uma das Razões 

da Situação do Atributo.  

A fim de simplificar a visualização das opções de Situações do Atributo das metas e as respectivas 

Razões da Situação do Atributo, apresentamos o quadro a seguir: 

Situação do atributo Razão da situação do atributo 

Atributo não apurado Não se aplica 

Meta em andamento conforme o previsto Não se aplica 

Meta em andamento em desconformidade com o previsto Administrativa 
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Orçamentária 

Técnica 

Financeira 

Política 

Jurídica 

Fenômenos naturais 

Outros 

Meta não iniciada Administrativa 

Orçamentária 

Técnica 

Financeira 

Política 

Jurídica 

Fenômenos naturais 

Outros 

Meta concluída Não se aplica 
 

As razões da situação do atributo serão escolhidas considerando os seguintes critérios: 

Razão da situação do 
atributo 

Critério para aplicação 

Não se aplica Destina-se aos seguintes casos: atributo não apurado, meta em andamento conforme o 

previsto e meta concluída.  

Se a meta estiver em andamento, mas com algum comprometimento para a entrega 
dentro do prazo estipulado, deve ser indicada a razão/ justificativa. 

Administrativa Recursos humanos, burocracia, recursos materiais, capacitação, licitação, procedimentos 
internos, cronograma. 

Orçamentária Teto orçamentário insuficiente, sem ação orçamentária prevista na LOA. 

Técnica Pendência de parecer técnico de outra unidade/órgão. 

Financeira Sem disponibilidade financeira. 

Política O atributo não mais atende à estratégia da Unidade. 

Jurídica Suspensão de contrato, embargo, decisão judicial.  

Fenômenos naturais Desastres naturais, variações climáticas, chuvas que impactem a realização. 

Outros Demais razões que não se enquadrem nas opções listadas. 

 

No campo de texto livre denominado Informações Complementares, a unidade deverá expor os 

demais elementos que entender pertinentes relacionados ao alcance, ou não, da meta respeitando 

o limite de 15000 caracteres, o que representa, no Word, cerca de 15 linhas, fonte 12.  

Preenchidos todos os campos, o usuário deverá clicar no botão                ao final da página e, em 

seguida, tramitar o processo para análise do órgão central por meio do botão                              localizado 

no canto superior direito. 

 

12.4 Trâmite do monitoramento do PPA 
 

No monitoramento dos atributos do PPA, o trâmite ocorre somente entre o Órgão Central e a 

Unidade Orçamentária.  
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A Unidade Orçamentária insere as informações, tramita para análise do Órgão Central, o qual pode 

devolver para ajustes pela UO ou homologar. 

Trata-se de um fluxo novo, mais simples, sem necessidade de tramitar o monitoramento dos 

atributos para o Titular da Unidade Orçamentária.  

Convém destacar que, a despeito de o Titular da Unidade Orçamentária não estar entre os 

agentes envolvidos na tramitação do monitoramento no sistema, ele terá acesso, com o “Perfil 

Consulta”, aos itens de sua UO, bem como pode receber o respectivo relatório para aprovação 

prévia das informações prestadas. 

A cada etapa da tramitação, chamada de “momento”, é atribuído um ator, para identificar com 

quem o atributo está, acrescido do termo (M), para identificar que se trata do processo de 

Monitoramento, além do momento, da situação em que se encontra a proposta. As possibilidades 

serão descritas conforme a seguir: 

ator com quem o atributo está (UO/OC) + (M) + situação da proposta 

 

Sendo UO (Unidade Orçamentária) e OC (Órgão Central). 

A situação da proposta, por sua vez, se enquadra dentre os seguintes status: 

UO – (M) EM ELABORAÇÃO 

 

Status inicial do atributo monitorado pelo usuário - UO.  
 
Ao abrir o período, este status é automaticamente definido para 
o atributo assim que a UO salvar as informações do 
monitoramento pela primeira vez. Como regra, sempre deve ser 
iniciado pelo perfil UO.  
Enquanto a UO não fizer nenhum preenchimento, o atributo fica 
sem status definido. 

OC – (M) PROPOSTA 

 

Indica que o atributo monitorado está no OC para análise das 
informações prestadas pela UO e verificação do atendimento dos 
critérios definidos. 

UO – (M) AJUSTE 

 

Indica que o atributo monitorado foi devolvido pelo OC para o 
usuário UO para ajuste em algum dos campos. 

OC – (M) PROPOSTA 

AJUSTADA 

Indica que o atributo monitorado, objeto de ajuste, foi devolvido 
para o OC com os devidos ajustes para nova análise. 

OC – (M) CAPTURADO 

 

Situação especial em que o atributo objeto de monitoramento 
da Unidade (UO) é capturado para que o OC proceda a eventual 
ajuste e/ ou tramitação. 

OC - (M) HOMOLOGADO 

 

Indica que as informações do monitoramento foram 
homologadas pelo OC. Corresponde ao último status do 
monitoramento. 

 



 

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal 
Subsecretaria de Planejamento 
 

Manual de Operação do Sistema PPAWEB 

 

97 

 

Na tramitação do monitoramento, estará disponível para a UO o botão “Para Análise” dentro de 

cada atributo, conforme a imagem a seguir, para que a UO envie para o OC analisar as informações 

prestadas:  

 

É de responsabilidade do agente de planejamento acessar o PPA WEB para acompanhar o trâmite 

dos atributos sob sua responsabilidade até que estejam no status OC (M) – Homologado. 

Quando todos os atributos vinculados àquele objetivo tiverem sido homologados, o OC irá concluir 

o monitoramento, conforme a tela a seguir: 

 

12.4.1 Visualização do histórico de tramitação e do histórico de solicitação de ajuste 
 

Para visualizar o histórico da tramitação, bem como o histórico de solicitação de ajuste, no 

monitoramento dos atributos do PPA, siga as orientações constantes dos itens 7.3 e 7.4 deste 

manual.   

 

12.5 Visualização dos monitoramentos tramitados e a serem preenchidos 
 

O sistema permite também que a Unidade verifique quais os atributos ela já preencheu os dados 

do monitoramento e o status do monitoramento, bem como os que faltam serem preenchidos.  
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Esta consulta pode ser feita de duas maneiras. A primeira delas é clicando no menu “Tramitação” e 

selecionando a opção “Monitoramento” na barra lateral esquerda, em que será exibida a seguinte 

tela: 

  

 

 

 

 

 

Na caixa destacada em azul, estão relacionados os atributos que já foram preenchidos pela unidade 

e/ou tramitados.  

Por sua vez, na caixa destacada em verde, sob o título “Monitoramentos a serem preenchidos”, 

estão elencados os atributos que a Unidade ainda não iniciou a inserção das informações. 

Observe na tela acima que é possível consultar um atributo específico digitando seu código ou 

nome, bem como aplicar filtros de pesquisa a fim de selecionar: a) o PPA; b) o tipo de atributo 

(indicador ou meta); e/ou c) o status do monitoramento.  

O sistema permite também selecionar os monitoramentos inativos e, ainda, os monitoramentos 

dos atributos concluídos.  

A segunda maneira de acessar a tela de tramitação é clicando no menu “PPA” na barra lateral 

esquerda e, em seguida, no botão                                  . Na tela seguinte constará o botão “Tramitação 

do Monitoramento”, conforme a imagem a seguir, o qual exibe as mesmas funcionalidades 

apresentadas acima.  
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13. AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do plano plurianual, prevista no art. 11 e seguintes da Lei nº 6.490, de 29 de janeiro de 

2020, consiste na análise das políticas públicas desenhadas nos programas temáticos e/ou nos 

objetivos. 

Realizada anualmente, destina-se a subsidiar possíveis ajustes no desenho, formulação e 

implementação dessas políticas. 

 

13.1 Objeto da avaliação 
 

A avaliação do plano plurianual incidirá sobre os objetivos dos programas temáticos aprovados em  

Lei.  

Nota-se que enquanto o monitoramento acompanha o atingimento de indicadores e metas, a 

avaliação, de espectro mais amplo, é o instrumento para o acompanhamento dos objetivos.   

A avaliação do PPA será realizada via sistema PPA-WEB com o preenchimento pela Unidade do 

alcance dos resultados por objetivo pela unidade orçamentária até a data indicada no cronograma. 

Em casos excepcionais, o órgão central pode efetuar a inserção dos dados em razão de dificuldades 

operacionais. 

13.2 Visualização dos objetivos a serem avaliados sob responsabilidade da Unidade 

Orçamentária 
 

A unidade orçamentária poderá consultar os objetivos sob a sua responsabilidade que estão sendo 

avaliados de três formas: a) menu Tramitação; b) botão “Avaliação” no menu PPA; ou c) por 

objetivo.  

13.2.1 Consulta pelo menu Tramitação 
 

A vantagem da consulta por meio do menu “Tramitação” é a possibilidade de visualizar, de forma 

global, todos os objetivos, sob a responsabilidade da UO, que estão sendo avaliados.   

Para efetuar essa consulta, clique no menu “Tramitação” na barra lateral esquerda e selecione a 

opção “Avaliação”. Será exibida a seguinte tela: 

NOVO 
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No destaque em vermelho, é possível visualizar os objetivos sob responsabilidade da Unidade 

Orçamentária objeto de avaliação.  

Para preencher a avaliação, selecione objetivo por objetivo, por meio do botão             , destacado 

acima de verde, seguindo as orientações do item 13.3 deste manual. 

Observe na tela acima que é possível consultar um objetivo específico digitando seu código ou 

nome, bem como aplicar filtros de pesquisa a fim de selecionar: a) o PPA; b) os status de avaliação; 

e/ou c) o ano. Ademais, o sistema permite também selecionar as avaliações inativas.  

Outra maneira de consultar esta mesma tela de tramitação é clicando no menu “PPA” na barra 

lateral esquerda e, em seguida, no botão                             :  

 

Na tela seguinte constará o botão “Tramitação da Avaliação”, conforme a imagem a seguir, o qual 

exibe as mesmas funcionalidades apresentadas acima.  
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13.2.2 Consulta pelo botão “Avaliação” no menu PPA 
 

A consulta por meio do menu “PPA”, tal como por meio do menu “Tramitação”, também permite 

visualizar, de forma global, todos os objetivos, sob a responsabilidade da UO, que estão sendo 

avaliados. A diferença, contudo, está nos filtros que podem ser aplicados para restringir uma 

eventual pesquisa específica. 

Para efetuar essa consulta, clique no menu PPA na barra lateral esquerda. Será exibida a seguinte 

tela: 

 

Ao clicar no botão                            destacado acima, será exibida uma tela com todos os objetivos a 

serem avaliados sob a responsabilidade da UO: 
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Para preencher a avaliação, selecione objetivo por objetivo, por meio do botão             , destacado 

acima de verde, seguindo as orientações do item 13.3 deste manual. 

Observe na tela acima que é possível aplicar filtros de pesquisa a fim de selecionar: a) o PPA e/ou 

b) o ano. Portanto, as opções de filtro nesta consulta são mais restritas do que aquelas possíveis na 

consulta por meio do menu “Tramitação”.   

13.2.3 Consulta por objetivo 
 

Também é possível realizar a consulta por objetivo. Diferentemente das demais, esta consulta é 

feita objetivo por objetivo, não permitindo uma visualização global de todos os objetivos a serem 

avaliados sob responsabilidade da UO.  

Para proceder à consulta por objetivo, clique em “PPA” no menu lateral esquerdo e selecione um 

objetivo na barra de rolagem destacada de vermelho: 

 

Na tela do Objetivo, aparecerá o botão                              , o qual remete para a tela a seguir:  
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Para preencher a avaliação, selecione objetivo por objetivo, por meio do botão             , destacado 

acima de verde, seguindo as orientações do item 13.3 deste manual. 

 13.3 Procedimento da avaliação 
 

Após realizar a consulta dos objetivos sob responsabilidade da UO a serem avaliados, seja por meio 

da consulta pelo menu “Tramitação”, pelo botão “Avaliação” no menu “PPA” ou por objetivo, 

conforme demonstrado no item 13.2 deste manual, o usuário deverá preencher os resultados 

alcançados, selecionando objetivo por objetivo, por meio do botão             , destacado abaixo de 

verde: 

 

Consulta pelo menu “Tramitação” dos objetivos sob responsabilidade da UO a serem avaliados (item 13.2.1 
deste manual) 
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Consulta pelo botão “Avaliação” no menu “PPA” dos objetivos sob responsabilidade da UO a serem avaliados 
(item 13.2.2 deste manual) 

 

 

Consulta por Objetivo sob responsabilidade da UO a ser avaliado (item 13.2.3 deste manual) 
 

O preenchimento só estará disponível para a UO responsável pelo objetivo, ainda que este possua 

atributos de outras Unidades. 

Ao clicar no botão           será exibida a seguinte tela: 
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Observe que haverá uma barra indicativa do último monitoramento dos atributos daquele objetivo: 

 

Para visualizar o monitoramento dos atributos, clique no botão          . Serão então exibidas as 

informações do monitoramento: 

 

A visualização dos atributos monitorados facilita o preenchimento da avaliação do objetivo.  

Observe também que o “Status da Avaliação” já se inicia como UO – (A) Ajuste:  
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Isso ocorre porque o órgão central já incluiu uma série de questões que devem ser consideradas 

pela unidade orçamentária ao realizar a avaliação daquele objetivo. Clique no botão              para 

visualizar as perguntas encaminhadas pelo órgão central.   

Para avaliar os Objetivos do PPA 2020-2023, cada UO, com Objetivo sob sua responsabilidade, deve 

fazer uma avaliação geral referente ao ano de 2020 de modo a especificar:  

i) A evolução do contexto econômico e social em que está inserido o problema ou a 

oportunidade; 

ii) Como a Unidade está se organizando – com seus próprios meios e recursos gerais 

ou com apoios externos, de outras Unidades – para enfrentar o problema ou 

aproveitar a oportunidade afetos a aquele Objetivo; 

iii) As principais formas, estratégias ou frentes de atuação da Unidade no 

enfrentamento do problema ou no aproveitamento da oportunidade; 

iv) Os principais resultados gerais já alcançados; 

v) As principais dificuldades ou obstáculos encontrados na execução dos trabalhos. 

 

Para elaboração dessa avaliação geral do Objetivo, a Unidade deve utilizar no máximo 4000 

caracteres, o que representa, no Word, cerca de 45 linhas, na fonte 12. 

Em seguida, as Unidades devem responder a todas as perguntas direcionadas pelo órgão central, 

respeitando o limite de 1500 caracteres, por questão, o que representa, no Word, cerca de 15 

linhas, na fonte 12, no caso das questões subjetivas relacionadas no item 3.2. 

Preenchidas as informações, o usuário deverá clicar no botão                ao final da página e, em 

seguida, tramitar o processo para análise do órgão central por meio do botão                              localizado 

na parte superior direita. 
 

13.4 Trâmite da avaliação do PPA 
 

Na avaliação do PPA, o trâmite ocorre somente entre o Órgão Central e a Unidade Orçamentária.  

A Unidade Orçamentária insere as informações, tramita para análise do Órgão Central, o qual pode 

devolver para ajustes pela UO ou homologar. 

Assim como no monitoramento, trata-se de um fluxo mais simples, sem necessidade de tramitar 

para o Titular da Unidade Orçamentária pelo sistema.  

Convém destacar que, a despeito de o Titular da Unidade Orçamentária não estar entre os 

agentes envolvidos na tramitação da avaliação, ele terá acesso, com o “Perfil Consulta”, aos itens 
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de sua UO, bem como poderá receber o respectivo relatório para aprovação prévia das 

informações prestadas.  

A cada etapa da tramitação, chamada de “momento”, é atribuído um ator, para identificar com 

quem o atributo está, acrescido do termo (A), para identificar que se trata do processo de Avaliação, 

além do momento, da situação em que se encontra a proposta. As possibilidades serão descritas 

conforme a seguir: 

ator com quem o atributo está (UO/OC) + (A) + situação da proposta 
 

Sendo UO (Unidade Orçamentária) e OC (Órgão Central). 

A situação da proposta, por sua vez, se enquadra dentre o s seguintes status: 

UO – (A) AJUSTE 

 

Status inicial do objetivo a ser avaliado pelo usuário - UO. 
 
O objetivo se inicia com este status porque o OC já 
encaminhou perguntas que devem ser respondidas pela UO 
na avaliação.  
 
Indica também que, após a análise do OC, o objetivo avaliado 
foi devolvido para o usuário UO para ajuste em algum dos 
campos. 

OC – (A) PROPOSTA AJUSTADA Indica que o objetivo avaliado foi encaminhado para análise 
do OC. 

OC – (A) CAPTURADO 

 

Situação especial em que o objetivo avaliado que se encontra 
com a UO é capturado para que o OC proceda eventual ajuste 
e/ ou tramitação. 

OC - (A) HOMOLOGADO 

 

Indica que as informações da avaliação foram homologadas 
pelo OC. Corresponde ao último status da avaliação. 

 

Na tramitação da avaliação, estará disponível para a UO o botão “Para Análise” dentro de cada 

objetivo, conforme a imagem a seguir, para que a UO envie para o OC analisar as informações 

prestadas:  

 

 

13.4.1 Visualização do histórico de tramitação e do histórico de solicitação de ajuste 
 

Para visualizar o histórico da tramitação, bem como o histórico de solicitação de ajuste, no processo 

de avaliação, siga as orientações constantes dos itens 7.3 e 7.4 deste manual.   
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13.5 Visualização da tramitação da avaliação 
 

O sistema permite que a Unidade verifique quais os objetivos avaliados já foram tramitados.  

Para visualizar a tramitação da Avaliação do PPA, siga as orientações constantes do item 13.2.1 

deste manual.   
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14. VÍDEOS DEMONSTRATIVOS 
 

A fim de complementar as orientações, estão disponíveis vários vídeos com os procedimentos de 

cadastro e tramitação expostos neste manual no site da SEEC, Gestão da SEEC, Gestão Pública, 

Planejamento Governamental, Plano Plurianual (PPA), PPA 2020-2023. 

Para acessar os tutoriais de Monitoramento e Avaliação, acesse o documento “Apresentação – 

Monitoramento e Avaliação do PPA 2020”.  

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato: 

 
Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN/SEORC/SEEC 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 10º andar, sala 1016. 

Telefones: 3414-6177; 3223-6102; 3223-6097; 3414-6192. 

 


